
Cuprins

Titlul I. Procedura ordonanţei de plată 

 potrivit noului Cod de procedură civilă ______________ 1

Secţiunea 1. Consideraţii asupra noii proceduri a  
ordonanţei de plată _____________________________ 1

Secţiunea a 2-a. Aplicarea dispoziţiilor privind ordonanţa 
de plată şi corelarea cu alte reglementări ____________ 3

2.1. Punerea problemei __________________________ 3
2.2. Corelaţia cu O.G. nr. 5/2001 privind procedura 

somaţiei de plată şi O.U.G. nr. 119/2007 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii executării 
obligaţiilor de plată rezultate din contracte între 
profesionişti ________________________________ 4

2.3. Corelaţia cu 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 _________________ 7

2.4. Corelaţia cu dispoziţiile noului Cod civil, ale  
Codului civil din 1864 şi Codului comercial  
din 1887  _________________________________ 14

2.5. Corelaţia cu Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind instituirea procedurii  
europene a somaţiei de plată __________________ 17

Secţiunea a 3-a. Caracterele procedurii ordonanţei  
de plată _____________________________________ 19
3.1. Procedură specială _________________________ 19
3.2. Procedură derogatorie ______________________ 20
3.3. Procedură accelerată _______________________ 21
3.4. Procedură contencioasă _____________________ 22
3.5. Procedură facultativă _______________________ 25

Secţiunea a 4-a. Domeniul de aplicare_________________ 27
4.1. Creanţe constând în plata unor sume de bani ____ 28
4.2. Creanţe care rezultă din contracte civile ________ 32
4.3. Creanţe determinate printr-un statut sau  

regulament ________________________________ 48



X Ordonanţa de plată şi cererile de valoare redusă

4.4. Creanţe determinate printr-un alt înscris  ________ 49
4.5. Cazuri de inaplicabilitate a procedurii ___________ 52

 Secţiunea a 5-a. Inadmisibilitate versus netemeinicie _____ 53
Secţiunea a 6-a. Somarea prealabilă a debitorului. Efecte  _ 58
Secţiunea a 7-a. Instanţa competentă privind cererea de 

emitere a ordonanţei de plată  ____________________ 73
7.1. Competenţa materială  ______________________ 73

7.1.1. Stabilirea competenţei după criteriul  
valoric  _________________________________ 74

7.1.2. Stabilirea competenţei după natura  
şi obiectul contractului _____________________ 76

7.2. Competenţa teritorială  ______________________ 79
7.2.1. Competenţa teritorială relativă  ___________ 79
7.2.2. Excepţii de la caracterul relativ al  

competenţei teritoriale. Cererile formulate  
împotriva consumatorilor ___________________ 82

7.2.3. Alegerea de competenţă  ________________ 83
7.3. Arbitrajul, clauza compromisorie şi compromisul __ 86

Secţiunea a 8-a. Cererea de emitere a ordonanţei  
de plată _____________________________________ 92
8.1. Timbrarea cererii  __________________________ 93
8.2. Cuprinsul cererii  _________________________ 102
8.3. Înscrisuri ataşate cererii  ___________________ 103
8.4. Regularizarea cererii ______________________ 108

8.4.1. Reguli de complinire a lipsurilor  _________ 108
8.4.2. Anularea cererii şi cererea de reexaminare _ 119

Secţiunea a 9-a. Procedura de judecată  ______________ 126
9.1. Termenul de judecată şi citarea  _____________ 126
9.2. Întâmpinarea. Prezumţia de recunoaştere a  

pretenţiilor creditorului  ______________________ 127
9.3. Cererea reconvenţională şi modiicarea cererii __ 132

9.3.1. Cererea reconvenţională _______________ 132
9.3.2. Modiicarea/completarea cererii de către  

creditor  _______________________________ 138
9.4. Probele în cadrul procedurii _________________ 139
9.5. Contestarea creanţei. Apărările debitorului  _____ 157

9.5.1. Modalităţile şi limitele contestării  _________ 157
9.5.2. Apărările debitorului ___________________ 162
9.5.3. Prescripţia dreptului la acţiune – apărare 

procedurală ____________________________ 162



Cuprins XI

9.5.4. Inexistenta creanţei (prin lipsa unui înscris  
sau nevalabilitatea/neînsuşirea acestuia) _____ 166

9.5.5. Excepţia de neexecutare a contractului ____ 167
9.5.6. Compensaţia ________________________ 171
9.5.7. Nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea  

contractului ____________________________ 176
9.5.8. Plata _______________________________ 178
9.5.9. Inopozabilitatea faţă de debitor a cesiunii 

creanţei de la cedent către creditorul cesionar _ 181
9.6. Analiza temeiniciei cererii ___________________ 182

9.6.1. Existenţa valabilă a unui înscris constatator 182
9.6.2. Caracterul cert al creanţei ______________ 184
9.6.3. Caracterul lichid al creanţei _____________ 201
9.6.4. Caracterul exigibil al creanţei ____________ 205

9.7. Problema analizei fondului raportului juridic _____ 213
Secţiunea a 10-a. Soluţii asupra cererii  

privind emiterea ordonanţei de plată ______________ 220
10.1. Închiderea dosarului ______________________ 220
10.2. Constatarea înţelegerii părţilor asupra plăţii ____ 222
10.3. Respingerea cererii  ______________________ 224

10.3.1. Contestaţie întemeiată ________________ 224
10.3.2. Necesitatea altor probe  _______________ 226

10.4. Emiterea ordonanţei de plată _______________ 227
10.4.1. Temeinicia pretenţiilor creditorului _______ 227
10.4.2. Termenul de plată ___________________ 228
10.4.3. Problema dobânzilor aferente creanţei ___ 229
10.4.4. Daunele-interese suplimentare _________ 244
10.4.5. Natura şi efectele ordonanţei de plată ____ 245

Secţiunea a 11-a. Cererea în anulare  ________________ 246
11.1. Natura juridică, obiectul şi titularii cererii în  

anulare __________________________________ 247
11.2. Termenul de exercitare. Conţinutul cererii în  

anulare __________________________________ 253
11.3. Timbrarea cererii în anulare ________________ 254
11.4. Competenţa instanţei şi compunerea  

completului de judecată _____________________ 257
11.5. Efectul nesuspensiv de executare al cererii în 

anulare  _________________________________ 260
11.6. Motive, probe admisibile şi apărări  __________ 261



XII Ordonanţa de plată şi cererile de valoare redusă

11.7. Judecata. Soluţii şi hotărârea pronunţate în  
cererea în anulare  _________________________ 264

Secţiune a 12-a. Alte aspecte procedurale_____________ 269
12.1. Neregularităţi ale cererii constatate după  

inalizarea procedurii scrise __________________ 270
12.2. Renunţarea la judecată ___________________ 273
 12.3. Renunţarea la drept ______________________ 276
12.4. Suspendarea cauzei  _____________________ 278
12.5. Cerere rămasă fără obiect sau lipsită de  

interes __________________________________ 280
Secţiunea a 13-a. Contestaţia la executare ____________ 282

Titlul II. Procedura cu privire la cererile de valoare  
redusă _______________________________________ 285

Secţiunea 1. Corelaţia cu Regulamentul (CE)  
nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri  
europene cu privire la cererile cu valoare redusă  ___ 285

Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a dispoziţiilor  
art. 1025-1032 NCPC _________________________ 286

Secţiunea a 3-a. Caracterul alternativ al procedurii ______ 288
Secţiunea a 4-a. Instanţa competentă ________________ 289
Secţiunea a 5-a. Cererea reclamantului (formularul  

de cerere) __________________________________ 291
Secţiunea a 6-a. Rectiicarea/completarea cererii  

(formularul-tip) _______________________________ 291
Secţiunea a 7-a. Întâmpinarea (formularul de răspuns)  __ 292
Secţiunea a 8-a. Cererea reconvenţională (formularul  

de cerere) __________________________________ 293
Secţiunea a 9-a. Procedura propriu-zisă. Probele _______ 297
Secţiunea a 10-a. Soluţionarea cererii. Hotărârea _______ 299

ANEXE _________________________________________ 301

1.  Diferenţe între procedura privind ordonanţa de plată  
şi cea privind cererile de valoare redusă  ________________ 301

2. Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă _ 311

Bibliograie ______________________________________ 325

Index ___________________________________________ 329


