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În cuprinsul prezentului studiu am procedat la examinarea punctuală a 
principalelor modiicări şi completări aduse Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, schimbări legislative impuse îndeosebi de necesitatea 
corijării anumitor inconveniente rezultate din aplicarea sa în practică. 

De la debutul acestui demers, se impune sublinierea faptului că modii-

cările şi completările aduse normelor de drept procesual civil prin dispoziţiile 
Legii nr. 138/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modiicarea şi com-

pletarea unor acte normative conexe[3] se vor aplica numai proceselor şi 
executărilor silite începute ulterior intrării acesteia în vigoare. Astfel, potrivit 
art. 24 NCPC, dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi 
executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. De asemenea, 
în conformitate cu art. 25 alin. (1) NCPC, procesele în curs de judecată, pre-

cum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.
Comentariul următor este structurat după denumirea marginală a arti-

colului în cadrul căruia a operat modiicarea sau completarea analizată, cu 
indicarea numărului de articol şi, uneori, a conţinutului său, în situaţiile în 
care acesta nu a rezultat cu claritate din denumirea marginală.

■ Judecătoria (art. 94 NCPC – competenţa materială a judecătoriilor)
Prima completare vizează includerea cererilor de declarare judecă-

torească a morţii unei persoane în competenţa materială a judecătoriilor 
[art. 94 pct. 1 lit. h1) NCPC]. 

Anterior acestei completări, cererile de declarare judecătorească a morţii 
unei persoane, introduse după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură 
civilă, erau atribuite în competenţa materială a tribunalului, potrivit art. 95 
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pct. 1 NCPC, ca instanţă de drept comun în ceea ce priveşte judecata în 
primă instanţă, neiind enumerate în competenţa altor instanţe. 

De asemenea, în cadrul Titlului III din Cartea a VI-a a Codului de pro-

cedură civilă, dedicat procedurii de declarare a morţii, nu este speciicată 
decât competenţa teritorială de soluţionare a cererilor analizate, fără nicio 
referire la instanţa competentă material, astfel încât acestea reveneau, în 
primă instanţă, în competenţa de soluţionare a tribunalului, conform celor 
argumentate în precedent.

În acelaşi context, se impune menţionarea faptului că cererile în discuţie 
nu fac parte nici dintre cele date de Codul civil în competenţa instanţei de 
tutelă şi de familie, pentru ca, anterior prezentei completări, să i fost con-

siderate că ar intra în competenţa materială a judecătoriei, potrivit art. 94 
pct. 1 lit. a) NCPC. Astfel, conform art. 107 alin. (1) NCC, instanţa de tutelă 
are competenţa de soluţionare a procedurilor prevăzute de Codul civil privind 
ocrotirea persoanei izice. În cadrul Titlului III al Cărţii I din noul Cod civil, 
denumit „Ocrotirea persoanei izice”, sunt tratate tutela minorului, ocrotirea 
interzisului judecătoresc şi curatela, declararea judecătorească a morţii unei 
persoane neiind o măsură de ocrotire a persoanei, ci un demers judiciar 
legat de capacitatea civilă a persoanei izice.

Anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, însă ulterior 
intervenirii modiicărilor prescrise prin O.U.G. nr. 58/2003 privind modiicarea 
şi completarea Codului de procedură civilă din 1865[1], cererile de declarare 
a morţii unei persoane erau de competenţa materială a judecătoriei, potrivit 
art. 1 pct. 1 CPC 1865, judecătoria iind instanţă de drept comun în ceea 
ce priveşte judecata în primă instanţă. Astfel, prin art. 1 pct. 3 din O.U.G. 
nr. 58/2003, care a abrogat lit. g) de la art. 2 pct. 1 CPC 1865, s-a proce-

dat la eliminarea din competenţa materială a tribunalului a cererilor privind 
declararea morţii unei persoane, acestea iind integrate în competenţa de 
primă instanţă a judecătoriei.

În concluzie, prin completarea efectuată s-a intenţionat reintroducerea în 
competenţa materială a judecătoriei a cererilor speciicate, păstrându-se ca 
atare modiicările aduse Codului de procedură civilă din 1865 în acelaşi sens 
prin O.U.G. nr. 58/2003, raţiunea completării având la bază argumente ce 
ţin de complexitatea relativ redusă a acestor cauze. Totodată, nu ar i existat 
o justiicare pertinentă pentru disocierea, în planul competenţei materiale, 
a unor pricini de complexitate şi conţinut relativ asemănătoare cu cererea 
de declarare a morţii unei persoane, cum este cazul cererii de punere sub 
interdicţie, atribuite în competenţa judecătoriei, ca instanţă de tutelă.

Nu numai cererile de declarare a morţii unei persoane sunt, în prezent, 
de competenţa de soluţionare în primă instanţă a judecătoriei, dar şi cele 
privind constatarea nulităţii hotărârii declarative de moarte în cazul în care 
persoana este în viaţă şi cele referitoare la rectiicarea datei morţii cuprinse 

[1]  M. Of. nr. 460 din 28 iunie 2003. 
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într-o atare hotărâre, aspecte ce rezultă din dispoziţiile art. 948 alin. (1) şi 
art. 949 NCPC.

Prezenta schimbare legislativă în materie de competenţă nu va deter-
mina însă declinarea competenţei de soluţionare a cererilor de declarare 
a morţii alate pe rolul instanţelor judecătoreşti, la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 138/2014. 

Astfel, potrivit art. 25 alin. (2) NCPC, procesele în curs de judecată la 
data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să ie 
judecate de acele instanţe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimi-
tere spre rejudecare, dispoziţiile legale privitoare la competenţă, în vigoare 
la data când a început procesul, rămân aplicabile.

Ca atare, tribunalele învestite la data intrării în vigoare a Legii 
nr. 138/2014 cu cereri de declarare a morţii unor persoane nu vor proceda 
la admiterea excepţiei de necompetenţă materială şi la declinarea compe-

tenţei de soluţionare a acestora în favoarea judecătoriilor, chiar şi în ipoteza 
în care cererea se ală în etapa veriicării şi regularizării acesteia, contând, 
pentru aprecierea competenţei instanţei, data de înregistrare a cererii pe 
rolul acesteia. De asemenea, dacă intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014 
intervine în cursul soluţionării apelului declarat împotriva sentinţei pronunţate 
de tribunal asupra unei astfel de cereri, în caz de admitere a acestei căi de 
atac de către curtea de apel, de anulare a sentinţei şi de trimitere a cauzei 
spre rejudecare, aceasta se va face către tribunal, iar nu către judecătorie.

Trebuie adăugat faptul că prin art. VII din Legea nr. 138/2014 a fost 
introdus art. 123 în cadrul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă[1], potrivit căruia prin 
sintagma «preşedintele instanţei» din cuprinsul art. 937 (vizând măsurile 
prealabile luate în procedura punerii sub interdicţie judecătorească) şi prin 
termenul «preşedinte» din cuprinsul art. 944 (vizând măsurile prealabile 
luate în procedura declarării morţii), din Codul de procedură civilă, se înţe-
lege «preşedintele completului de judecată».

■ Dispoziţii speciale (art. 136 NCPC – dispoziţii în materie de necom-

petenţă şi conlicte de competenţă în privinţa secţiilor şi completelor 
specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti)

A doua schimbare intervenită vizează art. 136 alin. (1) NCPC, potrivit 
căruia dispoziţiile privitoare la excepţia de necompetenţă şi la conlictul de 
competenţă se aplică prin asemănare şi în cazul secţiilor specializate ale 
aceleiaşi instanţe judecătoreşti, modiicarea constând exclusiv în precizarea 
tipului de hotărâre judecătorească prin care se soluţionează aceste incidente 
procedurale, şi anume prin încheiere.

Întrucât art. 136 alin. (1) NCPC face trimitere prin asemănare la dispozi-
ţiile secţiunii privitoare la excepţia de necompetenţă şi la conlictul de com-

[1]  M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012. 
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petenţă, dacă nu s-ar i operat modiicarea în discuţie, instanţa, admiţând 
excepţia de necompetenţă specializată (în practică iind utilizată denumirea 
de excepţie de necompetenţă „funcţională”) sau soluţionând conlictul de 
competenţă ivit între secţiile specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti, 
ar i trebuit să pronunţe o sentinţă, prin raportare la art. 132 alin. (3), art. 135 
alin. (4) şi art. 424 alin. (1) NCPC.

Potrivit art. 99 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instan-

ţelor judecătoreşti[1], modiicat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1049/2014[2], în 
cazul transpunerii cauzei de la o secţie la alta şi de la un complet la altul, 
în condiţiile legii, dosarul îşi păstrează numărul şi este transpus la comple-

tul care judecă în aceeaşi zi, la secţia competentă, respectiv la completul 
specializat competent, care are stabilită şedinţa în aceeaşi zi. Dacă în ziua 
respectivă nu este şedinţă de judecată la secţia competentă sau, după caz, 
la un complet specializat competent din aceeaşi secţie, dosarul se transpune 
la completul imediat următor al secţiei competente, respectiv al aceleiaşi 
secţii. Dacă mai multe complete judecă în aceeaşi zi, repartizarea se va 
face între acestea în sistem ciclic. 

Ca atare, după modiicarea art. 136 alin. (1) NCPC, instanţa, admiţând 
excepţia de necompetenţă specializată sau soluţionând conlictul de compe-
tenţă ivit între secţiile specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti, se 
va pronunţa prin încheiere. De asemenea, acelaşi va i actul procedural şi 
în situaţia în care incidentele menţionate în precedent vizează complete 
specializate, prin raportare la art. 136 alin. (4) NCPC.

■ Excepţia conexităţii (art. 139 NCPC)
În privinţa conexităţii, noul Cod de procedură civilă a eliminat din sfera 

condiţiilor de admisibilitate a reunirii cauzelor în stare de conexitate cerinţa 
referitoare la alarea pricinilor pe rolul unor instanţe de acelaşi grad, existen-

tă în cadrul art. 164 alin. (1) CPC 1865. Ca atare, în reglementarea noului 
Cod pot i conexate pricini alate în etapa judecării lor în primă instanţă, 
dar pe rolul unor instanţe de grad diferit (spre exemplu, se poate conexa 
o pricină alată pe rolul judecătoriei cu o alta alată pe rolul tribunalului, în 
măsura în care ambele cauze se găsesc în etapa judecării în primă instanţă).

Modiicarea adusă articolului indicat vizează stabilirea unui regim di-
ferenţiat de soluţionare a excepţiei de conexitate din perspectiva instanţei 
căreia îi va i trimis dosarul conexat, în ipoteza în care instanţele pe rolul 
cărora se ală cauzele în stare de conexitate sunt de acelaşi grad, faţă de 
cea în care acestea sunt de grad deosebit. Astfel, dacă instanţele sunt de 
acelaşi grad, dosarul va i trimis instanţei mai întâi învestite, în afară de 
cazul în care reclamantul şi pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte 

[1]  Aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005 (M. Of. nr. 958 din 28 octombrie 2005). 
[2]  M. Of. nr. 732 din 7 octombrie 2014. 
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instanţe. În ipoteza în care însă instanţele sunt de grad diferit, conexarea 
dosarelor se va face la instanţa superioară în grad.

În primul rând, o asemenea modiicare se impunea prin prisma asemă-

nării instituţiei conexităţii cu cea a litispendenţei, dispoziţiile în discuţie iind 
reglementate, în forma iniţială a noului Cod de procedură civilă, în cazul 
acestei ultime instituţii. La redactarea acestui act normativ, probabil, s-a 
omis efectuarea acestei diferenţieri, întrucât anterior conexitatea presupu-

nea existenţa pricinilor pe rolul unor instanţe de acelaşi grad.
În al doilea rând, dacă în privinţa instanţelor de acelaşi grad, părţile au 

posibilitatea prin acordul lor expres să deroge de la norma vizând trimiterea 
dosarului instanţei mai întâi învestite, alegând una dintre celelalte instanţe pe 
rolul cărora se ală dosarele în stare de conexitate, în ipoteza instanţelor de 
grad diferit, o atare posibilitate nu este reglementată. Prin urmare, în această 
ultimă situaţie, instanţa ulterior sesizată (care poate i şi instanţa inferioară 
în grad) în faţa căreia se invocă excepţia de conexitate, pronunţându-se 
prin încheiere în sensul admiterii excepţiei, va dispune trimiterea dosarelor 
conexate, în toate cazurile, instanţei superioare în grad, independent de 
manifestarea acordului părţilor în sens contrar. 

În al treilea rând, modalitatea de redactare uşor diferită dintre cele două 
teze ale art. 139 alin. (3) NCPC („conexarea dosarelor se va face la instanţa 
superioară în grad”, şi „trimiterea dosarului”) nu este de natură să conducă 
la ideea că instanţa superioară în grad va i aceea care se va pronunţa asu-

pra excepţiei de conexitate, în afara situaţiei în care a fost ultima învestită, 
alin. (3) al art. 139 NCPC stabilind exclusiv instanţa învestită cu soluţionarea 
dosarelor conexate, iar nu şi pe aceea care soluţionează excepţia în discuţie, 
aceasta iind instanţa ulterior sesizată, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol. 

Legea analizată aduce, totodată, modiicări şi alin. (4) al art. 139 NCPC, 
speciicând faptul că dispoziţiile art. 99 alin. (2)[1] sunt aplicabile şi în ipoteza 
conexării unor cereri, dintre care una este de competenţa exclusivă a unei 
instanţe. 

Astfel, potrivit art. 139 alin. (4) teza I NCPC, când una dintre cereri este 
de competenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea se face la acea instanţă. 

Spre exemplu, dacă o cauză are ca obiect revendicare imobiliară şi 
cauza alată în stare de conexitate are ca obiect pretenţii, iar instanţele sunt 
de acelaşi grad, în toate cazurile, dosarele reunite vor i trimise spre soluţio-

nare instanţei învestite cu cererea de revendicare imobiliară, aceasta având 
competenţă teritorială exclusivă, potrivit art. 117 NCPC, părţile neavând 
posibilitatea să deroge de la norma legală indicată [alin. (4) al art. 139 iind 
o normă cu caracter special faţă de alin. (3) al aceluiaşi articol].

[1]  Potrivit art. 99 alin. (2) NCPC: „În cazul în care mai multe capete principale de 
cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar 
alate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de chemare în 
judecată, instanţa competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea 
pretenţie care atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt”. 
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Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________ 456-465

Capitolul II. Apelul ______________________________________ 466-482

Capitolul III. Căile extraordinare de atac ____________________ 483-513

Secţiunea 1. Recursul ___________________________________ 483-502

Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare _____________________ 503-508

Secţiunea a 3-a. Revizuirea ______________________________ 509-513

Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici  
judiciare unitare _____________________________________ 514-521

Capitolul I. Recursul în interesul legii _______________________ 514-518

Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în  
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru  
dezlegarea unor chestiuni de drept _______________________ 519-521

Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea  
procesului __________________________________________ 522-526

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ  
JUDICIARĂ _________________________________________ 527-540

Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 527-537

Titlul II. Dispoziţii speciale ______________________________ 538-540

Cuprins
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CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ_____________________ 541-621

Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 541-547

Titlul II. Convenţia arbitrală _____________________________ 548-554

Titlul III. Tribunalul arbitral ______________________________ 555-570

Titlul IV. Procedura arbitrală ____________________________ 571-607

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral ____________________ 571-574

Capitolul II. Judecata ____________________________________ 575-594

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale __________________________ 595-600

Capitolul IV. Hotărârea arbitrală ___________________________ 601-607

Titlul V. Desiinţarea hotărârii arbitrale ___________________ 608-613

Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale ___________________ 614-615

Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat ______________________ 616-621

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ ___________ 622-913

Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 622-725

Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite ________________ 622-631

Capitolul II. Titlul executoriu ______________________________ 632-642

Capitolul III. Participanţii la executarea silită _________________ 643-661

Capitolul IV. Efectuarea executării silite _____________________ 662-704

Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare ______________ 662-671

Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită ________ 672-685

Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor _________ 686-688

Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori ___________________ 689-695

Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite __________________ 696-698

Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea  
executării ____________________________________________ 699-701

Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite __________________ 702-704

Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită __ 705-710

Capitolul VI. Contestaţia la executare ______________________ 711-719

Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială _____________ 720-721

Capitolul VIII. Întoarcerea executării ________________________ 722-725

Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului _______ 726-886

Capitolul I. Urmărirea mobiliară ___________________________ 726-811

Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări ___________ 726-729

Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare _______________ 730-779

§1. Sechestrarea bunurilor mobile ________________________ 730-751

§2. Valoriicarea bunurilor sechestrate ____________________ 752-756

§3. Vânzarea la licitaţie publică __________________________ 757-777

§4. Dispoziţii speciale _________________________________ 778-779

Secţiunea a 3-a. Poprirea ________________________________ 780-793

Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor ___ 794-811

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse  
de rădăcini ________________________________________ 794-798

Cuprins
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§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor _____________ 799-811

Capitolul II. Urmărirea imobiliară __________________________ 812-862

Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot i urmărite _____________ 812-817

Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare ____________ 818-825

Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi _________________________ 826-827

Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică ________________ 828-855

§1. Formalităţile premergătoare vânzării ___________________ 828-833

§2. Scoaterea în vânzare a imobilului _____________________ 834-840

§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului _____________________ 841-855

Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării _______________________ 856-858

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ________________________ 859-862

Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate  
prin urmărirea silită ____________________________________ 863-886

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________ 863-867

Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea  
bunurilor urmărite _____________________________________ 868-877

Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită ______ 878-886

Titlul III. Executarea silită directă ________________________ 887-913

Capitolul I Dispoziţii generale _____________________________ 887-891

Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile ________________ 892-894

Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile _______________ 895-901

Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau  
a obligaţiilor de a nu face _______________________________ 902-913

Secţiunea 1. Dispoziţii comune ____________________________ 902-908

Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti  
referitoare la minori ___________________________________ 909-913

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE _______________ 914-1.063

Titlul I. Procedura divorţului ____________________________ 914-934

Capitolul I. Dispoziţii comune _____________________________ 914-927

Capitolul II. Divorţul remediu ______________________________ 928-932

Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor ____________________ 928-931

Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate _________________932

Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor _______________________ 933-934

Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie  
judecătorească ______________________________________ 935-942

Titlul III. Procedura de declarare a morţii _________________ 943-950

Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii __________________ 951-978

Capitolul I. Sechestrul asigurător __________________________ 951-968

Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________ 951-958

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul  
asigurător al navelor civile ______________________________ 959-968

Capitolul II. Poprirea asigurătorie __________________________ 969-970

Capitolul III. Sechestrul judiciar ____________________________ 971-976

Cuprins
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Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de  
proprietate intelectuală  ______________________________ 977-978

Titlul V. Procedura partajului judiciar ____________________ 979-995

Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale ____________ 996-1.001

Titlul VII. Cererile posesorii __________________________ 1.002-1.004

Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii __ 1.005-1.012

Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată _______________ 1.013-1.024

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare  
redusă ___________________________________________ 1.025-1.032

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate  
fără drept ________________________________________ 1.033-1.048

Capitolul I. Dispoziţii generale __________________________ 1.033-1.038

Capitolul II. Procedura de evacuare _____________________ 1.039-1.044

Capitolul III. Dispoziţii speciale _________________________ 1.045-1.048

Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor  
dobândite în temeiul uzucapiunii ___________________ 1.049-1.052

Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor  
dispărute ________________________________________ 1.053-1.055

Titlul XIV. Cauţiunea judiciară ________________________ 1.056-1.063

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL ___ 1.064-1.132

Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor  
române __________________________________________ 1.065-1.081

Capitolul I. Dispoziţii generale __________________________ 1.065-1.077

Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă  
internaţională a instanţelor române __________________ 1.078-1.081

Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional __ 1.082-1.092

Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces  _____ 1.082-1.086

Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală _______ 1.087-1.092

Titlul III. Eicacitatea hotărârilor străine ________________ 1.093-1.109

Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine _____________ 1.094-1.101

Capitolul II. Executarea hotărârilor străine ________________ 1.102-1.109

Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor  
arbitrate străine __________________________________ 1.110-1.132

Capitolul I. Procesul arbitral internaţional _________________ 1.110-1.122

Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine ___________ 1.123-1.132

DISPOZIŢII FINALE ____________________________________ 1.133

Cuprins
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Legea nr. 134/2010[1]  
privind Codul de procedură civilă

republicată în 

M. Of. nr. 545 din 3 august 2012

cu modiicările şi completările aduse prin:
 ¾ Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/2012 privind modiicarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012);

 ¾ O.U.G. nr. 4/2013 privind modiicarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în apli-
care a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modiicarea şi completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 31 
ianuarie 2013), aprobată, cu modiicări, prin Legea nr. 214/2013 (M. Of. nr. 388 
din 28 iunie 2013);

 ¾ Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 
2013);

 ¾ Decizia Curţii Constituţionale nr. 473/2013 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a dispoziţi ilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă (M. Of. 
nr. 30 din 15 ianuarie 2014);

 ¾ Decizia Curţii Constituţionale nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstitu-

ţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă (M. Of. nr. 529 din 16 iulie 2014);

 ¾ Legea nr. 138/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, precum şi pentru modiicarea şi completarea unor acte 
normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014);

 ¾ Decizia Curţii Constituţionale nr. 462/2014 referitoare la excepţia de neconstituţi-
onalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) 
din Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014);

 ¾ Decizia Curţii Constituţionale nr. 558/2014 referitoare la excepţia de neconstitu-
ţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi, art. 143 alin. (1) cu referire la 
sintagma „cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei” şi ale art. 145 alin. (1) 
teza întâi din Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 897 din 10 decembrie 2014).

[1] Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oicial al 
României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 134/2010 a fost publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 485 
din 15 iulie 2010, a fost modiicată şi completată prin Legea nr. 76/2012 şi rectiicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2012.



Notă. Precizăm că, prin O.U.G. nr. 4/2013, termenul de intrare în vigoare a noului 
Cod de procedură civilă a fost prorogat până la 15 februarie 2013, iar prin Legea 
nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, pre-

cum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, s-a dispus amânarea aplicării anumitor dispoziţii din noul Cod 
până la 1 ianuarie 2016. 



TITLUL PRELIMINAR.  
Domeniul de reglementare al Codului de procedură 

 civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul I. Domeniul de reglementare  
al Codului de procedură civilă

Art. 1. Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă. (1) Codul de 
procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de com-
pe tenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a 
hotă  rârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei 
în materie civilă.

(2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un servi-
ciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor 
fun damentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor izice şi 
per soanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.

Art. 2. Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă. (1) 
Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie 
civilă.

(2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, 
în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.

Reglementarea anterioară: art. 721 CPC 1865. 

Art. 3. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la 
drep turile omului. (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozi-
ţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor i interpretate şi aplicate 
în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul 
cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care 
prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.

Legislaţie conexă: ► art. 20 din Constituţie; ► art. 4 NCC.

Art. 4. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materi-
ile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii 
Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul 
părţilor.

Legislaţie conexă: ► art. 148 din Constituţie; ► art. 5 NCC.
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Capitolul II. Principiile fundamentale  
ale procesului civil

Art. 5. Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor. (1) Jude-
cătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de com-
petenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.

(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu 
prevede, este neclară sau incompletă.

(3) În cazul în care o pricină nu poate i soluţionată nici în baza legii, nici 
a uzanţelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale 
privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor 
generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi 
ţinând seama de cerinţele echităţii.

(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziţii general obligatorii 
prin hotărârile pe care le pronunţă în cauzele ce îi sunt supuse judecăţii.

Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil. 
(1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în 
termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi 
stabilită de lege. În acest scop, instanţa este datoare să dispună toate mă-
surile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în faza exe-
cutării silite. 

Legislaţie conexă: ► art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului; 
► art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; ► art. 10 din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată (M. Of. nr. 827 din 
13 septembrie 2005).

Art. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu 
dispoziţiile legii.

(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii 
privind realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor din pro ces.

Art. 8. Egalitatea. În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea 
drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări.

Art. 9. Dreptul de dispoziţie al părţilor. (1) Procesul civil poate i por-
nit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la 
cererea altei persoane, organizaţii ori a unei autorităţi sau instituţii publice 
ori de interes public.

(2) Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările 
părţilor.

(3) În condiţiile legii, partea poate, după caz, renunţa la judecarea cererii 
de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte pre-
tenţiile părţii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot 
sau în parte, procesului, poate renunţa la exercitarea căilor de atac ori la 
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executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drep turile 
sale în orice alt mod permis de lege.

Art. 10. Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului. (1) Părţile 
au obli gaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi 
ter menele stabilite de lege sau de judecător, să îşi probeze pretenţiile şi 
apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, ur mă-
rind, tot astfel, inalizarea acestuia.

(2) Dacă o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la cere rea 
celeilalte părţi sau din oiciu, să dispună înfăţişarea acestuia, sub sanc ţiunea 
plăţii unei amenzi judiciare.

Reglementarea anterioară: art. 129 alin. (1) CPC 1865. 

Art. 11. Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului. Orice per-
soană este obligată, în condiţiile legii, să sprijine realizarea justiţiei. Cel care, 
fără motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei obligaţii poa te i 
constrâns să o execute sub sancţiunea plăţii unei amenzi judiciare şi, dacă 
este cazul, a unor daune-interese.

Art. 12. Buna-credinţă. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu 
bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de 
lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi.

(2) Partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răs punde 
pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate. Ea va putea i obli gată, po-

trivit legii, şi la plata unei amenzi judi ciare.
(3) De asemenea, partea care nu îşi îndeplineşte cu bună-credinţă obli-

gaţiile procesuale răspunde potrivit alin. (2).

Reglementarea anterioară: art. 723 CPC 1865.

Legislaţie conexă: art. 14 NCC.

Art. 13. Dreptul la apărare. (1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a i reprezentate sau, 

după caz, asistate în condiţiile legii. În recurs, cererile şi concluziile părţilor 
nu pot i formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier 
juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori 
rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept.

(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de 
desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să 
propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi 
să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(4) Instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci 
când acestea sunt reprezentate.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 462/2014 (M. Of. nr. 775 din 24 octom-

brie 2014), Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi 
a constatat că dispoziţiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13 
alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3), precum şi în art. 486 alin. (3) cu referire 
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la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii 
de recurs prin avocat sunt neconstituţionale. Curtea a învederat faptul că îi 
revine legiuitorului sarcina ca, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, să pună 
de acord cu Legea fundamentală şi cu prezenta decizie întreaga reglementare 
procesual civilă a recursului, având în vedere că dispoziţiile legale criticate din 
Codul de procedură civilă referitoare la obligativitatea persoanelor izice de a i 
asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un 
avocat la redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi 
susţinerea acestuia sunt contrare accesului liber la justiţie şi dreptului la apărare.
În motivarea deciziei, Curtea a arătat, printre altele: „Accesul la justiţie nu este 
un drept absolut, putând i limitat prin anumite condiţii de formă şi de fond impu-

se de legiuitor, prin raportare la dispoziţiile art. 21 din Constituţie. Aceste condi-
ţionări nu pot i acceptate dacă afectează dreptul fundamental în chiar substanţa 
sa. Prin urmare, limitările aduse dreptului fundamental sunt admisibile doar în 
măsura în care vizează un scop legitim şi există un raport de proporţionalitate 
între mijloacele folosite de legiuitor şi scopul urmărit de acesta (...). Stabilirea 
unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie, în sine, 
o încălcare a accesului liber la justiţie, el presupunând accesul la mijloacele 
procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iind de competenţa exclusivă a 
legiuitorului de a institui regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor 
judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie. 
Însă legiuitorul este ţinut să o facă orientându-se după principiul est modus in 

rebus, respectiv să ie preocupat ca exigenţele instituite să ie îndeajuns de re-

zonabile încât să nu pună sub semnul întrebării însăşi existenţa dreptului (...). În 
aceste condiţii, orice limitare a accesului liber la justiţie, oricât de neînsemnată 
ar i, trebuie să ie temeinic justiicată, analizându-se în ce măsură dezavantajele 
create de ea nu cumva depăşesc posibilele avantaje (...). Aşadar, instituirea 
unei căi de atac ca modalitate de acces la justiţie implică în mod necesar şi 
asigurarea posibilităţii de a o utiliza pentru toţi cei care au un drept, un interes 
legitim, capacitate şi calitate procesuală şi revine Curţii Constituţionale compe-

tenţa de a analiza caracterul proporţional al condiţiei suplimentare impuse (...). 
Prin instituirea obligativităţii reprezentării şi asistării părţilor prin avocat ca o con-

diţie de admisibilitate a exercitării căii de atac a recursului, legiuitorul a reglemen-

tat o limită a accesului liber la justiţie, aspect care se constituie într-o veritabilă in-

tervenţie a statului în conigurarea şi structurarea acestui drept fundamental. De 
principiu, o asemenea intervenţie a statului este permisă tocmai datorită naturii 
dreptului prevăzut la art. 21 din Constituţie, drept care presupune, în mod intrin-

sec, o reglementare statală. Întrucât exercitarea căilor de atac reprezintă o faţetă 
a accesului liber la justiţie şi iind vorba de o intervenţie etatică, îi revine Curţii 
Constituţionale sarcina de a analiza, prin prisma unui test de proporţionalitate 
dezvoltat în jurisprudenţa sa (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 266 din 21 
mai 2013, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 
2013), dacă limitele impuse prin intervenţia legiuitorului acestui drept – respectiv 
reglementarea obligativităţii reprezentării şi asistării prin avocat în etapa procesu-

ală a recursului – reprezintă o limitare rezonabilă care să nu ie disproporţionată 
cu obiectivul urmărit şi care să nu transforme dreptul într-unul iluzoriu/teoretic. 
Conform principiului proporţionalităţii, orice măsură luată trebuie să ie adecva-
tă – capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară – 
indis pensabilă pentru îndeplinirea scopului şi proporţională – justul echilibru 
între interesele concrete pentru a i corespunzătoare scopului urmărit. Astfel, 
în vede rea realizării testului de proporţionalitate, Curtea trebuie, mai întâi, să 

Art. 13


