
Cuprins 

Titlul I. Partea generală. Elemente de teoria generală a probelor ________ 1 
Capitolul I. Principiile aplicabile în materia probaţiunii ____________________1 

§1. Principii generale _______________________________________________1 
1.1. Principiul adevărului, art. 129 alin. (5) C. proc. civ.__________________1 

1. Rolul activ al instanţei în aflarea adevărului________________________1 
2. Drepturile şi interesele părţilor. Limitele în care poate interveni  

instanţa ____________________________________________________1 
3. Atitudine pasivă a reclamantului. Consecinţe asupra drepturilor şi 

intereselor sale ______________________________________________2 
4. Principiul adevărului. Expertiza tehnică în cazul accidentelor  

de circulaţie ________________________________________________2 
5. Îmbunătăţiri efectuate la imobilul proprietatea altei persoane.  

Rolul activ al instanţei. Determinarea contravalorii îmbunătăţirilor _____3 
6. Lipsa rolului activ al instanţei, invocată prin motivele de apel.  

Obligaţiile procesuale ale părţii înseşi. Principiul disponibilităţii  
părţilor, limită a rolului activ al instanţei __________________________3 

7. Probe. Constatări cuprinse într-o ordonanţă de scoatere de sub  
urmărire penală. Îndatorirea instanţei_____________________________4 

1.2. Principiul rolului activ al judecătorului____________________________4 

1.2.1. Obligaţia judecătorului de a pune în vedere părţilor drepturile şi 
obligaţiile ce le revin în calitatea lor de părţi în proces şi de a stărui în 
toate fazele procesuale pentru soluţionarea amiabilă a procesului 
[art. 129 alin. (2) C. proc. civ.] __________________________________4 

8. Principiul adevărului. Drepturile şi interesele părţilor ________________4 
9. Redactare defectuoasă a capetelor de cerere. Rol activ al instanţei. 

Identificare a scopului urmărit de reclamant prin promovarea acţiunii ___4 
1.2.2. Obligaţia instanţei de a ordona din oficiu probele pe care le consideră 

necesare şi de a pune în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt sau 
de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar dacă nu sunt 
menţionate în cerere sau întâmpinare [art. 129 alin. (4) C. proc. civ.] ___5 

10. Nedepunerea notificării în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001. Acte 
medicale ce atestă imposibilitatea obiectivă în care s-a aflat reclamanta. 
Obligaţia judecătorului de a stărui în aflarea adevărului conform art. 129 
alin. (5) C. proc. civ. Consecinţe ________________________________5 

11. Rol activ al instanţei în administrarea probelor. Conţinut______________7 
12. Partaj judiciar. Stabilirea valorii actuale de circulaţie a bunurilor. Rolul 

activ al instanţei – ordonarea din oficiu a probei cu expertiza pentru 
stabilirea valorii actuale a bunului _______________________________7 

13. Determinarea exactă a imobilului. Ordonarea probelor necesare  
în acest sens ________________________________________________8 

14. Punerea în discuţia părţilor _____________________________________8 
1.2.3. Obligaţia instanţei de a ordona din oficiu dovezile pe care le consideră 

necesare pentru susţinerea cauzei chiar dacă părţile se împotrivesc  
[art. 129 alin. (5) C. proc. civ.] __________________________________9 
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15. Principiul rolului activ al instanţelor. Limite. Corelaţia cu obligaţia  
părţilor de a-şi proba pretenţiile conform art. 129 alin. (1) C. proc. civ. __9 

16. Ordonarea din oficiu a dovezilor. Împotrivire părţi. Consecinţe________11 
1.2.4. Invocarea din oficiu a încălcării normelor imperative ______________12 

17. Autoritate de lucru judecat. Nepunerea excepţiei în discuţia părţilor. 
Consecinţe ________________________________________________12 

18. Autoritate de lucru judecat. Invocare ____________________________12 
1.2.5. Dreptul preşedintelui de a pune întrebări părţilor _________________12 

19. Dreptul preşedintelui de a pune întrebări părţilor. Îndrumări acordate 
părţilor. Rolul activ al instanţei în administrarea probelor ____________12 

1.2.6. Dreptul instanţei de apel de a încuviinţa refacerea sau completarea 
probelor administrate la prima instanţă şi de a dispune administrarea 
 altor dovezi în condiţiile art. 292 C. proc. civ., dacă le consideră  
necesare pentru soluţionarea cauzei (art. 295 C. proc. civ.)___________13 

20. Judecata. Rolul activ al instanţei. Conţinut________________________13 
21. Contract de întreţinere. Rezilierea contractului. Rolul activ al instanţei. 

Probe ____________________________________________________13 
22. Administrarea probelor. Refacere sau completarea probelor în apel ____14 
23. Caracterul devolutiv al apelului. Consecinţele induse asupra  

probatoriilor _______________________________________________14 
1.3. Principiul dreptului la apărare în sens material ____________________15 

1.3.1. Posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de toate actele de la dosar___15 

24. Dreptul părţii de a lua cunoştinţă de actele cauzei. Sancţiune__________15 
1.3.2. Posibilitatea părţilor de a formula cereri ________________________15 

25. Cererile formulate în condiţiile art. 132 alin. (2) C. proc. civ. Efecte____15 
1.3.3. Posibilitatea părţilor de a solicita probe_________________________15 

26. Probă cu martori respinsă. Mijloace de probă prin care se poate  
dovedi forţa majoră _________________________________________15 

1.3.4. Posibilitatea părţilor de a invoca excepţii________________________16 

27. Dreptul la apărare. Posibilitatea părţilor de a invoca excepţii.  
Consecinţe ________________________________________________16 

1.3.5. Obligaţia motivării hotărârii în fapt şi în drept [art. 261 alin. (1)  
pct. 5 C. proc. civ.] __________________________________________16 

28. Proces echitabil. Obligaţia instanţei de a motiva hotărârea____________16 
29. Motivarea hotărârii în sensul art. 6 din Convenţie. Circumstanţele 

particulare de caz ___________________________________________16 
30. Obligaţia judecătorului de a motiva hotărârea. Analiza motivelor  

invocate de parte____________________________________________17 
31. Obligaţia motivării hotărârii. Lipsa considerentelor. Consecinţe _______17 
32. Lipsa considerentelor hotărârii. Încălcarea art. 6 parag. 1 din  

Convenţia europeană a drepturilor omului ________________________17 
33. Hotărâre judecătorească. Nerespectarea cerinţelor cu privire la  

conţinut. Nulitate ___________________________________________17 
1.3.6. Dreptul părţilor de a solicita instanţei lămurirea dispozitivului  

hotărârii pronunţate [art. 281 alin. (1) C. proc. civ.] ________________18 

34. Încheierea de admitere în principiu______________________________18 
35. Hotărâre de expedient ________________________________________18 
36. Considerente ale hotărârii. Dispozitiv. Aplicarea art. 2811 C. proc. civ. __18 
37. Lămurirea unei hotărâri. Contradicţie între considerente şi dispozitiv ___19 

1.3.7. Caracterul devolutiv al apelului şi recursului exercitat în condiţiile  
art. 3041 C. proc. civ._________________________________________19 
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38. Caracterul devolutiv al recursului exercitat în condiţiile art. 3041  
C. proc. civ. Cercetarea pricinii şi sub aspectul temeiniciei, în recurs ___19 

39. Apel. Caracter devolutiv. Încuviinţare probe. Admisibilitate. Cale 
unitară de atac. Consecinţe____________________________________19 

40. Proba cu martori. Încuviinţarea unui număr egal de martori. Dreptul  
la un proces echitabil. Egalitate de tratament în administrarea  
probelor __________________________________________________20 

1.4. Principiul nemijlocirii ________________________________________20 

1.4.1. Obligaţia instanţei de a cerceta în mod direct întreg materialul 
 probator __________________________________________________20 

41. Administrarea probelor. Probă extrajudiciară. Nerespectarea  
principiului nemijlocirii. Nulitatea hotărârii_______________________20 

42. Tranzacţie. Verificare. Îndatorirea instanţei _______________________20 
43. Interdicţie. Condiţii în care cererea de punere sub interdicţie poate fi 

dispusă de instanţă. Neaudierea bolnavei de către instanţă. Consecinţe. 
Pronunţarea soluţiilor în lipsa unui probatoriu suficient _____________21 

1.5. Principiul egalităţii de arme____________________________________23 

1.5.1. Dreptul de a propune probe în cursul judecăţii în condiţiile  
art. 138 alin. (4) C. proc. civ. „când dovada nu a fost cerută în  
condiţiile legii, din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii,  
care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat” _________________23 

44. Propunere de probe în cursul judecăţii. Ipoteza reglementată de  
art. 138 alin. (4) C. proc. civ. __________________________________23 

1.5.2. Administrarea pe cât posibil a dovezii şi a dovezii contrare 
 în acelaşi timp [art. 167 alin. (3) C. proc. civ.] ____________________23 

45. Contraprobă. Condiţii de admisibilitate __________________________23 
1.5.3. Dreptul părţii decăzute din dreptul de a administra o dovadă, de a se 

apăra, discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerii şi a dovezilor 
 părţii potrivnice (art. 171 C. proc. civ.) __________________________23 

46. Obligaţia părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul  
termenelor stabilite de lege____________________________________23 

47. Întâmpinare depusă peste termen. Dreptul părţii de a discuta în fapt  
şi în drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii adverse_________24 

1.5.4. Obligaţia instanţei de a motiva încheierea şi cu privire la  
încuviinţarea unor dovezi [art. 168 alin. (1) C. proc. civ.] ____________24 

48. Respingerea nemotivată a cererii. Consecinţe______________________24 
49. Rol activ al instanţei în aflarea adevărului. Expertiza utilă cauzei  

respinsă nemotivat. Consecinţe ________________________________24 
50. Hotărâre judecătorească. Nemotivarea hotărârii în fapt şi în drept. 

Consecinţe ________________________________________________25 
51. Principiul contradictorialităţii. Dreptul la un proces echitabil.  

Examinarea efectivă a probelor ________________________________25 
1.5.5. Posibilitatea instanţei de a dispune aducerea înscrisului deţinut de  

partea potrivnică [art. 172 alin. (1) C. proc. civ.] sau de către o  
autoritate ori altă persoană [art. 175 alin. (1) C. proc. civ.] __________25 

52. Pretinsa deţinere a înscrisului doveditor de către partea adversă.  
Condiţii necesare pentru a se ordona înfăţişarea acestuia_____________25 

53. Administrarea probei cu înscrisuri. Deţinerea de către o autoritate a 
înscrisurilor pe care reclamanta îşi întemeiază pretenţiile. Obligaţia 
instanţei în virtutea rolului activ. Consecinţe ______________________27 
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1.5.6. Posibilitatea părţilor de a pune întrebări direct martorilor sau 
 experţilor cu încuviinţarea instanţei (art. 130 C. proc. civ.) __________28 

54. Lucrare la faţa locului. Condiţii de convocare _____________________28 
1.5.7. Citarea părţilor, cu dovadă de primire, pentru expertiza care  

necesită o lucrare la faţa locului [art. 208 alin. (1) C. proc. civ.] ______28 

55. Neefectuarea citării de către expert. Nulitatea expertizei _____________28 
56. Raport de expertiză. Nulitate relativă ____________________________29 
57. Lucrarea la faţa locului. Nerespectarea dispoziţiilor art. 208 alin. (1)  

C. proc. civ. _______________________________________________29 
58. Raport de expertiză. Încălcarea dispoziţiilor art. 208 C. proc. civ.  

Nulitate relativă ____________________________________________29 
1.6. Principiul contradictorialităţii __________________________________29 

1.6.1. Conţinutul principiului contradictorialităţii ______________________29 

1.6.1.1. Dreptul celui interesat, participant într-un proces civil, de a  
beneficia de avantajele contradictorialităţii _______________________29 

59. Obligativitatea comunicării întâmpinării. Temei juridic. Drept la  
apărare şi contradictorialitate. Egalitatea armelor. Încălcare.  
Consecinţe ________________________________________________29 

60. Cerere de amânare pentru pregătirea apărării formulată în apel. 
Nediscutarea ei în contradictoriu cu părţile şi nepronunţarea asupra ei. 
Consecinţe ________________________________________________30 

61. Set înscrisuri primit după închidere dezbateri. Pronunţarea soluţiei  
pe baza acestora. Încălcarea principiului contradictorialităţii.  
Consecinţe ________________________________________________30 

62. Dezbateri de fond. Încălcarea principiului contradictorialităţii.  
Consecinţe ________________________________________________31 

63. Probe. Act depus după închiderea dezbaterilor. Încălcarea principiului 
contradictorialităţii __________________________________________31 

1.6.1.2. Dreptul de a lua la cunoştinţă de toate elementele cauzei supuse 
judecăţii ___________________________________________________31 

64. Depunerea de înscrisuri după încheierea dezbaterilor. Consecinţe ______31 
65. Principiul egalităţii în drepturi _________________________________32 
66. Cerere reconvenţională depusă după închiderea dezbaterilor. 

Încălcarea dreptului reclamantului de a lua cunoştinţă de toate  
elementele cauzei. Consecinţe _________________________________32 

67. Principiul contradictorialităţii. Act depus după închiderea dezbaterilor. 
Nepunere în discuţia părţilor. Consecinţe_________________________32 

1.6.1.3. Dreptul de a fi ascultat şi de a discuta toate elementele de fapt şi de 
drept ale cauzei (art. 85 C. proc. civ.)____________________________33 

68. Cercetare asupra mijloacelor, susţinerilor şi solicitărilor de probe ale 
părţilor. Obligaţia instanţei____________________________________33 

69. Examinarea cauzei în sensul art. 6 din Convenţie. Neaprecierea  
pertinenţei mijloacelor de probă, a susţinerilor şi solicitărilor părţilor, 
pentru hotărâre _____________________________________________33 

70. Dreptul la apărare. Principiul egalităţii armelor. Încălcarea  
principiului________________________________________________33 

71. Cauză soluţionată pe fond. Concluzii doar pe excepţiile invocate  
de pârâte. Încălcarea dreptului de a lua cunoştinţă de toate elementele 
cauzei ____________________________________________________34 

72. Judecata. Citarea părţilor. Caracterul dispoziţiilor legale în această  
materie. Îndatorirea instanţei __________________________________34 
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73. Principiul contradictorialităţii. Încălcare. Consecinţe ________________34 
1.6.1.4. „Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care 

 părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, judecătorul 
este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, 
precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, 
chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare” 
[art. 129 alin. (4) C. proc. civ.] _________________________________35 

74. Posibilitatea părţilor de a solicita probe. Probă cu expertiza admisă. 
Judecarea cauzei în fond fără a se reveni asupra probei admise.  
Consecinţe ________________________________________________35 

75. Probe. Admisibilitate şi administrare. Principiul rolului activ al 
judecătorului_______________________________________________35 

1.6.1.5. „Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi 
asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea  
în fond a pricinii” [art. 137 alin. (1) C. proc. civ.] __________________36 

76. Aplicarea art. 137 alin. (1) C. proc. civ. Obligaţia instanţei de a pune în 
discuţia părţilor excepţiile. Încălcare. Consecinţe __________________36 

1.6.2. Modalităţi de realizare a contradictorialităţii_____________________36 

1.6.2.1. Forma scrisă_____________________________________________36 

1.6.2.1.1. Comunicarea pârâtului, odată cu citaţia, copii de pe cerere şi 
înscrisuri [art. 1141 alin. (2) C. proc. civ.] ________________________36 

77. Nulitatea virtuală. Necomunicarea motivelor de apel. Soluţie _________36 
78. Principiul contradictorialităţii. Obligaţia instanţei de a comunica  

pârâtului copii de pe acţiune şi de pe înscrisurile depuse. Consecinţa 
nerespectării cerinţei anterioare ________________________________37 

79. Necomunicarea copiilor de pe cererea de chemare în judecată şi 
înscrisurile depuse. Principiul contradictorialităţii. Condiţii pentru  
a se putea considera încălcat___________________________________37 

1.6.2.1.2. Conţinutul întâmpinării (art. 115 C. proc. civ.)_________________38 

80. Excepţii de procedură. Modalitate de invocare_____________________38 
81. Apărări de fond ale pârâtului. Manieră de realizare _________________38 
82. Întâmpinare. Obligaţia instanţei de a comunica întâmpinarea şi actele 

doveditoare. Ignorare. Încălcarea principiului contradictorialităţii  
şi al dreptului la apărare. Consecinţe ____________________________38 

1.6.2.2. Forma orală _____________________________________________40 

1.6.2.2.1. Preşedintele dă cuvântul reclamantului, iar apoi pârâtului  
[art. 128 alin. (2) C. proc. civ.] _________________________________40 

83. Încheiere de şedinţă. Neîntocmirea încheierii. Nulitatea hotărârii 
judecătoreşti _______________________________________________40 

1.6.2.2.2. După încheierea dezbaterilor, părţile pot fi obligate să depună 
concluzii scrise (art. 146 C. proc. civ.) ___________________________40 

84. Judecata. Concluzii scrise. Neaplicarea principiului contradictorialităţii. 
Concluziile scrise depuse de părţi după închiderea dezbaterilor  
cuprind o expunere asupra speţei deduse judecăţii, cu examinarea  
probelor administrate pe parcursul procesului. Nu există  
obligativitatea punerii lor în discuţia părţilor ______________________40 

85. Obligativitatea dezbaterilor orale. Posibilitatea depunerii de  
concluzii scrise _____________________________________________41 

86. Concluzii scrise. Nepunerea lor în discuţia părţilor. Consecinţe________41 
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1.6.3. Sancţiunea nerespectării principiului contradictorialităţii ___________41 

1.6.3.1. Nulitatea actului de procedură îndeplinit fără respectarea formelor 
legale dacă s-a pricinuit părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată 
altfel [art. 105 alin. (2) C. proc. civ.] ____________________________41 

87. Necomunicarea motivelor de apel. Încălcarea dreptului la apărare. 
Consecinţe ________________________________________________41 

88. Drept de apărare. Încălcarea principiului contradictorialităţii__________41 
89. Neîndeplinirea actelor de procedură la domiciliul ales. Consecinţe _____42 

1.6.3.2. Apelul sau, după caz, recursul în temeiul art. 3041 C. proc. civ. 
împotriva hotărârilor pronunţate cu încălcarea principiului 
contradictorialităţii dat fiind caracterul lor devolutiv________________42 

90. Apelul. Caracter devolutiv ____________________________________42 
1.6.3.3. Recursul întemeiat pe art. 304 pct. 5 şi 9 C. proc. civ._____________42 

91. Judecata. Administrarea probelor. Nerespectarea principiilor  
nemijlocirii şi contradictorialităţii. Expertiză extrajudiciară nepusă în 
discuţia părţilor. Nulitatea hotărârii _____________________________42 

92. Excepţie dirimantă. Principiul contradictorialităţii. Principiul oralităţii. 
Obligaţia instanţei __________________________________________43 

93. Recurs. Critici vizând greşita aplicare a prevederilor legale în materia 
probaţiunii actelor juridice. Imposibilitatea reaprecierii probatoriului 
administrat ________________________________________________43 

1.6.3.4. Contestaţia în anulare de drept comun [art. 317 alin. (1) pct. 1  
C. proc. civ.] _______________________________________________46 

94. Principiul contradictorialităţii. Nelegala citare a părţilor. Incidenţa 
motivului de contestaţie în anulare prevăzut de art. 317 alin. (1) pct. 1  
C. proc. civ. _______________________________________________46 

1.6.3.5. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 6, 8 şi 9  
C. proc. civ. ________________________________________________46 

95. Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ. Condiţii. 
Inopozabilitatea hotărârii faţă de cel care nu a fost parte în proces _____46 

96. Revizuire. Lipsă de apărare. Probatorii___________________________47 
97. Revizuire. Împrejurare mai presus de voinţa părţii. Adeverinţe  

medicale ce atestă internarea în spital. Termen de introducere a  
cererii de revizuire. Consecinţe ________________________________47 

§2. Alte principii __________________________________________________48 
2.1. Principiul publicităţii şedinţei de judecată_________________________48 

98. Principiul publicităţii. Pronunţare în şedinţă publică ________________48 
99. Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Cerere de anulare.  

Procedura de soluţionare _____________________________________48 
2.2. Principiul oralităţii___________________________________________48 

100. Încălcarea principiului oralităţii. Nulitatea hotărârii judecătoreşti ______48 
101. Nerespectarea principiului oralităţii. Consecinţe ___________________48 
102. Hotărâre judecătorească. Oralitatea dezbaterilor. Neacordarea  

cuvântului în fond. Sancţiune__________________________________49 
103. Principiul oralităţii dezbaterilor. Invocarea unei excepţii.  

Pronunţare pe fondul cauzei. Consecinţe _________________________49 
104. Oralitatea dezbaterilor. Drept la apărare. Neacordarea cuvântului  

în fond. Nulitatea hotărârii judecătoreşti _________________________49 
105. Principiul oralităţii. Conţinut __________________________________50 

2.3. Principiul disponibilităţii ______________________________________50 

106. Învestire din oficiu __________________________________________50 
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107. Judecata. Rolul activ al judecătorului. Limite______________________50 
108. Principiul disponibilităţii. Fixarea cadrului procesual________________50 
109. Principiul disponibilităţii. Efecte _______________________________51 
110. Declaraţia pârâtului că nu solicită o nouă expertiză. Consecinţe _______51 
111. Principiul disponibilităţii. Obligaţia instanţei ______________________51 

2.4. Principiul continuităţii ________________________________________52 

112. Principiul continuităţii. Compunerea completului. Schimbarea  
componenţei acestuia. Consecinţe ______________________________52 

113. Nulitatea hotărârii judecătoreşti. Recurs. Principiul continuităţii _______52 
114. Principiul continuităţii. Compunerea completului. Neparticiparea unuia 

dintre membrii completului de judecată la administrarea în continuare  
a probatoriului. Consecinţe____________________________________52 

Capitolul al II-lea. Reguli privind admisibilitatea, administrarea şi  
aprecierea probelor__________________________________________________53 

§1. Condiţiile de admisibilitate a probelor _____________________________53 
1.1. Proba să nu fie oprită de lege___________________________________53 

115. Probe. Admisibilitatea dovezii cu martori. Situaţia terţilor____________53 
116. Incapacitate de a primi donaţii sau legate _________________________53 
117. Contractul de donaţie. Incapacitate specială a preotului care a asistat 

religios donatorul, în cursul ultimei boli, de a primi donaţia __________54 
118. Contract de donaţie. Condiţii de formă___________________________54 
119. Acţiune în constatarea simulaţiei. Lipsa înscrisului secret.  

Proba cu martori. Inadmisibilitate ______________________________54 
1.2. Proba să fie verosimilă________________________________________55 

120. Verosimilitatea probei. Efecte juridice ___________________________55 
121. Verosimilitate fapt pretins. Început de dovadă scrisă ________________55 

1.3. Proba să fie pertinentă (utilă) __________________________________55 

122. Admisibilitate probe. Inutilitatea probei cu expertiză ________________55 
123. Probe ce pot fi administrate. Acţiune pauliană. Contract de  

întreţinere. Atacare__________________________________________56 
124. Aprecierea caracterului pertinent şi concludent al probelor.  

Neincidenţa prevederilor art. 312 alin. (3) teza finală C. proc. civ. _____56 
125. Neîncuviinţarea probei cu martori. Simulaţie. Acţiune prin care nu se 

invocă imposibilitatea preconstituirii înscrisului care constată  
actul real__________________________________________________57 

1.4. Proba să fie concludentă ______________________________________57 

126. Respingerea probelor solicitate de părţi. Condiţii de admisibilitate a 
probelor. Consecinţe_________________________________________57 

127. Dreptul instanţei de a admite o probă în funcţie de pertinenţa şi  
concludenţa sa. Egalitatea în drepturi. Dreptul la un proces echitabil ___58 

128. Admisibilitate probă. Neconcludenţa probei cu cercetare la faţa  
locului. Consecinţe__________________________________________59 

129. Ordonare probă din oficiu. Concludenţa probei ____________________59 
§2. Obiectul şi sarcina probei _______________________________________60 

2.1. Obiectul probei______________________________________________60 

2.1.1. Faptele generatoare de drepturi _______________________________60 

130. Obiectul probei. Mijloace de probă. Act juridic. Fapt juridic.  
Distincţie _________________________________________________60 

2.1.2. Faptele negative ___________________________________________60 

131. Faptele negative. Sarcina probei ________________________________60 
132. Acţiune pauliană. Fapte pozitive. Fapte negative. Sarcina probei_______61 
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2.1.3. Faptele notorii _____________________________________________61 

133. Faptele notorii. Dispensa de probă ______________________________61 
2.1.4. Faptele a căror dovadă nu este admisibilă decât în anumite condiţii___61 

134. Simulaţie. Lipsa contraînscrisului. Consecinţa sub aspectul probator ___61 
2.1.5. Deplasarea obiectului probei la fapte vecine şi conexe cu faptele 

generatoare de adevăr________________________________________62 

135. Antecontract de vânzare-cumpărare imobiliară. Fapte vecine şi conexe 
cunoscute. Determinarea preţului. Regim probator _________________62 

2.1.6. Principiul inadmisibilităţii probelor normei juridice – nemo censetur 
ignorare legem______________________________________________63 

136. Inadmisibilitatea probei normei juridice. Excepţii. Legea străină_______63 
137. Legea străină. Dovada şi dovada contrară_________________________63 

2.2. Sarcina probei ______________________________________________63 

2.2.1. Regula. Sarcina probei incumbă celui care face o afirmaţie în faţa 
instanţei de judecată _________________________________________63 

138. Sarcina probei. Obligaţia reclamantului __________________________63 
2.2.1.1. Reclamantul care a intentat acţiunea __________________________63 

139. Posibilitatea părţilor de a solicita probe. Administrarea lor ___________63 
140. Sarcina probei. Contract de donaţie. Nulitate absolută pentru  

cauză ilicită, contrară bunelor moravuri şi ordinii publice ____________64 
141. Sarcina probei. Vânzare-cumpărare. Nulitate absolută. Încheierea  

actului în frauda intereselor terţilor _____________________________65 
142. Rezilierea contractului de închiriere. Importanţa stricăciunii aduse 

imobilului. Sarcina probei ____________________________________66 
143. Sarcina probei. Nedovedirea faptului pretins. Consecinţe ____________66 

2.2.1.2. Pârâtul prin invocarea de excepţii ____________________________67 

144. Invocarea de excepţii. Sarcina probei ____________________________67 
145. Întâmpinare. Invocare excepţii. Nesusţinere în faţa instanţei.  

Principiile disponibilităţii şi oralităţii. Completare cerere în faza  
rejudecării fondului după casare. Admisibilitate ___________________67 

2.2.2. Răsturnarea sarcinii probei___________________________________67 

2.2.2.1. Prezumţiile legale relative __________________________________67 

146. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. Mandat tacit reciproc. Caracterul 
prezumţiei. Sarcina probei ____________________________________67 

2.2.2.2. Litigiile de muncă_________________________________________68 

147. Drepturi salariale neplătite. Sarcina probei în litigiile de muncă _______68 
148. Drepturi salariale neplătite. Sarcina probei în litigiile de muncă –  

art. 287 C. muncii___________________________________________68 
2.2.2.3. Articolul 58 alin. (2) C. fam._________________________________69 

149. Acţiune în contestarea recunoaşterii paternităţii pornită de mama  
copilului. Sarcina probei. Mărturisirea pârâtului ___________________69 

2.2.2.4. Prezumţia de vinovăţie în sarcina gestionarului – art. 25  
alin. (1) din Legea nr. 22/1969 _________________________________70 

150. Răspundere patrimonială. Gestionar. Lipsuri în gestiune. Răsturnarea 
prezumţiei de vinovăţie ______________________________________70 

151. Prezumţia de vinovăţie în sarcina gestionarului. Răspundere materială. 
Stabilirea în penal a cuantumului prejudiciului produs printr-o  
infracţiune. Inopozabilitate faţă de o persoană care nu a fost parte  
în procesul penal. Consecinţe__________________________________70 

2.2.3. Repartizarea sarcinii probei între reclamant şi pârât_______________71 
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152. Sarcina probei în cazul pretenţiilor formulate de pârâtul-reclamant  
prin reconvenţională. Limitele principiului rolului activ al instanţei. 
Împărţirea sarcinii probei între reclamant şi pârât __________________71 

§3. Administrarea şi aprecierea probelor______________________________72 
3.1. Administrarea probelor _______________________________________72 

3.1.1. Propunerea probelor ________________________________________72 

3.1.1.1. Regula. Propunerea probelor trebuie făcută prin cererea de  
chemare în judecată, prin întâmpinare ori cel mai târziu la prima  
zi de înfăţişare ______________________________________________72 

153. Solicitare de probe. Obligaţia „tribunalului” de a proceda la  
o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi cererilor de  
probatorii ale părţilor. Încălcare. Consecinţe ______________________72 

154. Mijloace de probă. Expertiză tehnică ____________________________73 
3.1.1.2. Sancţiunea. Decăderea părţilor din dreptul de a propune probe  

[art. 138 alin. (1) C. proc. civ.] _________________________________73 

155. Administrarea concomitentă a probei testimoniale cerute de părţi. 
Decăderea din proba cu martori. Condiţii ________________________73 

156. Administrare probe. Drept la apărare. Decădere din proba admisă.  
Martori ___________________________________________________74 

157. Refuzul de a depune suma reprezentând c/val onorariu expert.  
Decăderea din proba admisă___________________________________74 

3.1.1.3. Excepţii de la sancţiune ____________________________________75 

3.1.1.3.1. Nevoia dovezii reiese din dezbateri, partea nu a putut să o  
prevadă ___________________________________________________75 

158. Probe propuse în cursul judecării cauzei. Nevoia administrării lor______75 
159. Administrare probe. Excepţie de la sancţiunea prevăzută de  

art. 138 alin. (1) C. proc. civ. __________________________________75 
3.1.1.3.2. Dovada nu a fost cerută în termen din pricina neştiinţei,  

lipsei de pregătire a părţii _____________________________________76 

160. Propunere probe. Excepţii de la sancţiunea decăderii________________76 
3.1.1.4. Obligarea părţilor de a propune probe în acelaşi timp ____________76 

161. Dovada cu martori. Condiţii în care se solicită contradovada__________76 
3.1.1.5. Ordonarea de probe din oficiu de instanţă chiar dacă părţile se 

împotrivesc_________________________________________________76 

162. Ordonarea din oficiu a probelor ________________________________76 
163. Înscris sub semnătură privată. Suprafaţă de teren ce a făcut obiectul 

vânzării-cumpărării. Îndatorirea instanţei_________________________76 
164. Rol activ al instanţei. Răspundere civilă delictuală. Raport de  

cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. Ordonarea completării 
probatoriului_______________________________________________77 

165. Ordonarea din oficiu a probelor necesare soluţionării cauzei. Proba  
cu expertiză. Refuzul părţilor de a achita onorariul expertului_________77 

166. Probă încuviinţată. Revenire asupra probei admise fără a se  
motiva. Consecinţe__________________________________________78 

3.1.1.6. Supunerea probelor discuţiei contradictorii a părţilor ____________79 

167. Drept la apărare. Recurs. Casare cu trimitere. Nelegalitatea  
reţinerii unei excepţii nepuse în discuţia părţilor ___________________79 

168. Administrarea probei. Principiul contradictorialităţii ________________80 
3.1.1.7. Încuviinţarea probelor _____________________________________80 
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169. Admiterea probei cu martori prin încheiere interlocutorie. Revenire, 
nemotivată, asupra probei admise. Consecinţe_____________________80 

170. Probe. Încheiere de admitere. Caracter ___________________________80 
171. Încuviinţarea probelor. Revenirea asupra probei admise. Condiţii ______80 

3.1.2. Administrarea probelor ______________________________________81 

3.1.2.1. Regula. Principiul nemijlocirii _______________________________81 

172. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Efecte _____________81 
173. Principiul nemijlocirii. Soluţie fundamentată doar pe ordonanţa 

procurorului de scoatere de sub urmărire penală. Consecinţe _________82 
174. Principiul nemijlocirii. Rectificarea înregistrărilor de stare civilă.  

Valoarea cercetărilor prealabile ale organelor de poliţie _____________83 
175. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Efecte _____________84 
176. Probe. Principiul nemijlocirii. Administrarea acestora în ordinea 

statornicită de instanţă _______________________________________84 
3.1.2.1.1. Ordinea administrării probelor, fixată de instanţă ______________84 

177. Administrarea nemijlocită a probelor. Ordinea administrării lor _______84 
3.1.2.1.2. Administrarea probelor înainte de începerea dezbaterilor  

asupra fondului _____________________________________________85 

178. Administrare probe. Acte doveditoare privind plată onorariu  
avocat dispuse după închiderea dezbaterilor. Consecinţe_____________85 

3.1.2.2. Excepţii_________________________________________________86 

3.1.2.2.1. Administrarea probelor prin comisie rogatorie  
[art. 169 alin. (1) C. proc. civ.] _________________________________86 

179. Comisie rogatorie. Încheiere prin care se constată neefectuată comisia 
rogatorie. Atacare pe cale separată. Inadmisibilitate. Competenţa  
materială__________________________________________________86 

3.1.2.2.2. Asigurarea dovezilor [art. 235-241 C. proc. civ.]_______________86 

180. Asigurare dovezi. Constatarea administrării probei _________________86 
181. Asigurare de dovezi. Proces-verbal întocmit de executorul  

judecătoresc. Încheiere privind constatarea efectuării asigurării.  
Necitarea pârâtului. Consecinţe ________________________________86 

182. Asigurare de dovezi. Constatarea unei stări de fapt. Delegarea  
executorului judecătoresc_____________________________________88 

3.2. Aprecierea probelor __________________________________________88 

3.2.1. Regula. Convingerea intimă a judecătorului______________________88 

183. Principiul contradictorialităţii. Analizarea cererilor şi a  
observaţiilor făcute de părţi ___________________________________88 

184. Adopţie. Concluziile autorităţii tutelare. Aprecierea instanţei _________89 
185. Aprecierea probelor _________________________________________89 
186. Libera apreciere a puterii doveditoare a probelor. Contract de  

vânzare-cumpărare. Preţ serios. Înţeles. Elementele necesare  
aprecierii. Stabilirea lor prin probe______________________________89 

187. Apreciere probe. Drept de proprietate. Compararea titlurilor __________90 
188. Apreciere probe. Antecontract. Rezoluţiune _______________________90 
189. Apreciere probe. Acţiune în revendicare. Titlu de proprietate _________90 
190. Apreciere probe. Contract de donaţie. Vicii de consimţământ _________91 
191. Apreciere probe. Interpretarea raţională a înscrisului sub semnătură  

privată____________________________________________________91 
3.2.2. Excepţii. Stabilirea prin lege a forţei probante a unor mijloace  

de probă___________________________________________________91 

192. Lipsă de interogator. Consecinţe. Aplicarea art. 225 C. proc. civ. ______91 
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193. Probe. Înscris autentic. Forţa probantă ___________________________92 
3.3. Convenţii asupra probelor _____________________________________93 

194. Supunerea probelor discuţiei contradictorii a părţilor. Lipsă opoziţie  
părţi. Incidenţa dispoziţiilor art. 1191 alin. (3) C. civ. _______________93 

195. Executare silită. Titlu executoriu. Convenţia părţilor asupra  
caracterului executoriu al contractului. Efecte _____________________94 

 
Titlul al II-lea. Partea specială. Mijloace de probă în procesul civil______ 96 

Capitolul I. Înscrisurile_______________________________________________96 
§1. Înscrisurile autentice ___________________________________________96 

1.1. Condiţiile (art. 1171 C. civ.)____________________________________96 

1.1.1. Întocmirea înscrisului de către un funcţionar public________________96 

196. Tranzacţie convenţională întocmită de notar. Viciu de consimţământ. 
Eroare. Lipsă de pregătire juridică. Pregătire şcolară redusă.  
Consecinţe ________________________________________________96 

1.1.2. Competenţa materială şi teritorială a funcţionarului sau  
notarului public _____________________________________________97 

197. Înscris autentic. Competenţa funcţionarilor de stat de a  
întocmi actele respective _____________________________________97 

1.1.3. Întocmirea înscrisului cu respectarea formalităţilor cerute de lege ____97 

198. Tranzacţie. Neconsemnarea acesteia într-o hotărâre judecătorească  
sau într-un act autentic. Învestire cu formulă executorie. Condiţii______97 

1.2. Forţa probantă a înscrisurilor autentice __________________________98 

1.2.1. Prezumţia de autenticitate ____________________________________98 

1.2.2. Forţa probantă a menţiunilor privind constatările personale ale 
 agentului instrumentator _____________________________________98 

1.2.2.1. Constatările personale ale agentului instrumentator.  
Dovada deplină _____________________________________________98 

199. Acceptarea succesiunii. Acceptare expresă. Forţă probantă ___________98 
200. Act autentic. Contract de donaţie semnat de donatoare, în forma 

neştiutorului de carte. Nulitate absolută. Condiţii __________________98 
201. Constatări personale ale notarului. Certificat de moştenitor.  

Înscris autentic _____________________________________________99 
1.2.2.2. Dovada până la înscrierea în fals_____________________________99 

202. Constatări făcute de către notar cu privire la consimţământul  
testatorului. Valoare probantă. Modalitatea combaterii ______________99 

203. Act notarial autentic. Puterea doveditoare a declaraţiilor părţilor  
cuprinse în acesta __________________________________________100 

204. Constatări personale ale notarului. Contract de vânzare-cumpărare cu 
rezerva dreptului de uzufruct viager încheiat în formă autentică. Lipsa 
consimţământului. Eroare asupra naturii juridice a actului. Dovada cu 
martori. Inadmisibilitate_____________________________________101 

205. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de mandat pentru 
„error in negotio”. Constatări ale notarului ce fac dovada până la 
înscrierea în fals. Consecinţe _________________________________103 

1.2.3. Forţa probantă a menţiunilor, declaraţiilor părţilor în faţa 
agentului instrumentator _____________________________________104 

206. Declaraţie cuprinsă într-un înscris autentic, în sensul că nu s-au făcut,  
în termen legal, acte de acceptare a succesiunii. Caracterizare.  
Efecte ___________________________________________________104 
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207. Forţa probantă a menţiunilor vizând declaraţiile părţilor.  
Consimţământ viciat. Probatorii_______________________________104 

1.3. Opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic___________________105 

208. Simulaţie. Act secret. Opozabilitate ____________________________105 
209. Simulaţia. Mijloace de probă _________________________________105 

1.4. Forţa probantă a înscrisului nul ca înscris autentic_________________106 

210. Condiţii cerute pentru însăşi validitatea actului. Înzestrare.  
Forma în care trebuie făcută. Consecinţe ________________________106 

211. Act autentic. Nevalabilitate. Condiţii de recunoaştere ca act sub  
semnătură privată __________________________________________106 

1.5. Forma autentică impusă ad validitatem __________________________107 

212. Ipoteca convenţională. Instituire. Condiţii _______________________107 
213. Înscris sub semnătură privată vizând transmiterea proprietăţii unui  

teren. Neîndeplinirea condiţiilor cerute ad validitatem pentru  
înstrăinarea construcţiilor. Consecinţe __________________________107 

214. Contract de schimb terenuri. Cerinţa formei autentice ad validitatem. 
Copermutant persoană juridică de stat. Condiţii legale. Proces-verbal  
de punere în posesie. Nulitatea procesului-verbal _________________108 

215. Succesiune. Renunţare la succesiune. Certificat de vacanţă  
succesorală. Condiţii de formă şi de fond. Nerespectare. Consecinţe. 
Nulitate absolută. Imobil preluat de stat_________________________109 

216. Contract de donaţie. Lipsa formei autentice a acceptării donaţiei.  
Nulitate__________________________________________________109 

217. Contract de donaţie. Teren. Forma autentică cerută ad validitatem ____110 
1.6. Forţa executorie a înscrisului autentic___________________________110 

218. Contract de împrumut autentificat la notar care constată o datorie  
personală a unuia dintre soţi. Putere executorie. Urmărire silită  
imobiliară. Imobil înscris în cartea funciară. Bun propriu al celuilalt  
soţ. Efecte________________________________________________110 

219. Înscris autentic. Clauză de învestire cu formulă executorie în  
contractul autentic. Consecinţe________________________________111 

1.7. Categorii de înscrisuri autentice _______________________________111 

1.7.1. Înscrisurile autentice notariale _______________________________111 

220. Procedură succesorală notarială. Certificat de moştenitor. Forţă  
probantă _________________________________________________111 

1.7.2. Actele de stare civilă _______________________________________112 

221. Căsătorie. Nulitate absolută. Condiţii ___________________________112 
222. Acte de stare civilă. Dovadă. Admisibilitatea probei cu martori_______112 

1.7.3. Hotărârea judecătorească___________________________________113 

223. Înscris autentic – încheierea de şedinţă. Putere doveditoare __________113 
224. Hotărâre ce complineşte autenticitatea. Înstrăinarea terenurilor din 

intravilan ________________________________________________113 
1.7.4. Procesul-verbal întocmit de agentul procedural însărcinat cu  

înmânarea actelor de procedură _______________________________113 

225. Act autentic. Proces-verbal întocmit de agentul procedural. Forţă  
probantă _________________________________________________113 

226. Înscris autentic. Consemnările agentului procedural relative la 
îndeplinirea procedurii de citare_______________________________114 

227. Comunicarea actelor de procedură. Forţa probantă a procesului-verbal  
de înmânare a actului de procedură. Neînscriere în fals. Consecinţe ___115 

1.7.5. Actele de procedură întocmite de executori judecătoreşti___________115 
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228. Act autentic. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc. 
Constatarea remiterii de datorie. Consecinţe _____________________115 

1.7.6. Contractul de vânzare-cumpărare de locuinţe constituite din  
fondurile statului către populaţie şi contractul de vânzare-cumpărare de 
locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii constituite din fondurile statului 
şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ___________116 

229. Vânzarea locuinţelor de stat către chiriaşi. Contract de 
vânzare-cumpărare. Titlu de proprietate. Înscris autentic____________116 

§2. Înscrisurile sub semnătură privată_______________________________117 
2.1. Condiţii___________________________________________________117 

2.1.1. Regula. Necesitatea semnăturii părţilor ________________________117 

230. Judecata. Probe. Act sub semnătură privată. Condiţia semnării  
actului___________________________________________________117 

231. Lipsa semnăturii proprietarului care era decedat la momentul  
încheierii actului. Consecinţe _________________________________117 

2.1.2. Excepţii _________________________________________________118 

2.1.2.1. Formalitatea multiplului exemplar___________________________118 

232. Formalitatea multiplului exemplar _____________________________118 
233. Lipsa menţiunilor multiplului exemplar. Imposibilitatea terţilor  

de a invoca acest aspect _____________________________________118 
234. Înscris sub semnătură privată. Condiţia de valabilitate a multiplului 

exemplar prevăzută de art. 1179 C. civ. Regimul juridic al sancţiunii 
aplicabile ________________________________________________118 

235. Convenţie sinalagmatică. Condiţia multiplului exemplar ____________119 
236. Înscris sub semnătură privată. Neîndeplinirea formalităţii multiplului 

exemplar. Consecinţe _______________________________________120 
237. Înscris sub semnătură privată. Convenţie sinalagmatică. Lipsa  

multiplului exemplar. Consecinţe______________________________120 
238. Înscris sub semnătură privată. Neîndeplinirea formalităţii dublului 

exemplar. Efecte juridice ____________________________________120 
239. Lipsa formalităţii dublului exemplar. Executarea convenţiei de către 

vânzător. Înlăturarea sancţiunii nevalabilităţii actului ______________120 
240. Înscrisul sub semnătură privată. Obligaţie unilaterală. Efecte ________121 
241. Promisiune de vânzare. Neaplicarea dispoziţiilor art. 1179 C. civ._____121 

2.1.2.2. Menţiunea „bun şi aprobat”________________________________121 

242. Contract unilateral. Înscris sub semnătură privată. Lipsa menţiunii 
,,bun şi aprobat’’. Consecinţe_________________________________121 

243. Act sub semnătură privată. Lipsa menţiunii ,,bun şi aprobat”. Forţa 
probantă _________________________________________________122 

244. Înscris sub semnătură privată. Contract de împrumut. Lipsa menţiunii  
,,bun şi aprobat” prevăzute de art. 1180 C. civ. Consecinţe juridice ___122 

245. Înscris sub semnătură privată. Lipsa menţiunii bun şi aprobat. Forţă 
probantă _________________________________________________123 

2.2. Forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată ________________124 

2.2.1. Forţa probantă a cuprinsului înscrisului sub semnătură privată _____124 

2.2.1.1. Recunoaşterea sau tăgăduirea semnăturii/scrisului de cel căruia 
 i se opune ________________________________________________124 

246. Actul sub semnătură privată. Forţa probantă între părţi _____________124 
247. Admisibilitate probe. Înscris sub semnătură privată. Nerecunoaşterea 

semnăturilor. Refuzul instanţei de a admite proba expertizei grafice. 
Nelegalitate ______________________________________________124 
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248. Antecontract de vânzare-cumpărare consemnat într-un înscris sub 
semnătură privată. Lipsa menţiunilor vizând modalitatea de plată a 
preţului. Posibilitatea dovedirii cu martori _______________________125 

249. Înscris sub semnătură privată – antecontract de vânzare-cumpărare. 
Contestarea semnăturii de moştenitorii promitentei-vânzătoare_______125 

250. Antecontract de vânzare-cumpărare. Act sub semnătură privată. 
Rezoluţiune. Restabilirea situaţiei anterioare _____________________127 

2.2.1.2. Prezumţia de acceptare tacită ______________________________127 

251. Înscris sub semnătură privată depus de reclamant. Prezumţia  
de acceptare tacită a conţinutului său de pârât ____________________127 

2.2.1.3. Situaţia moştenitorilor/succesorilor în drepturi ai aceluia de la  
care se pretinde a fi pornit înscrisul ____________________________127 

252. Testament olograf. Moştenitori ai testatorului. Stabilirea autorului 
semnăturii________________________________________________127 

2.2.2. Forţa probantă a datei înscrisului sub semnătură privată __________128 

2.2.2.1. În raporturile dintre părţi__________________________________128 

253. Contract de împrumut. Vânzare de bunuri mobile pe credit. 
Necesitatea stabilirii, prin probe, a datelor când s-au încheiat  
contractele. Obligaţia instanţei________________________________128 

254. Data înscrisului sub semnătură privată. Forţa probantă. Părţi. Terţi ____129 
2.2.2.2. Faţă de terţi ____________________________________________129 

255. Dobândirea „datei certe” de înscrisul sub semnătură privată.  
Transmiterea proprietăţii autovehiculului prin act sub semnătură  
privată. Validitate__________________________________________129 

256. Înscris sub semnătură privată. Dobândirea datei certe. Forţa  
probantă a datei în raport cu terţii______________________________129 

2.3. Cerinţa formei scrise ________________________________________131 

2.3.1. Forma scrisă ad validitatem _________________________________131 

257. Testament olograf. Condiţii de formă ___________________________131 
258. Succesiuni. Testament olograf. Condiţii de valabilitate _____________131 

2.3.2. Forma scrisă ad probationem ________________________________132 

259. Depozit voluntar. Formă scrisă cerută ad probationem. Consecinţe____132 
260. Contract de închiriere. Caracter consensual. Proba contractului de 

închiriere. Aplicarea art. 5 din O.U.G. nr. 40/1999 ________________132 
261. Formă scrisă cerută ad probationem. Partaj voluntar. Inexistenţa  

stării de indiviziune. Renunţarea expresă la succesiune. Consecinţe ___132 
§3. Administrarea probei prin înscrisuri _____________________________133 

3.1. Producerea sau înfăţişarea înscrisurilor _________________________133 

262. Depunerea la dosar a copiei înscrisului autentic. Nesolicitarea  
înfăţişării actului original. Consecinţe __________________________133 

263. Înfăţişarea înscrisului sub semnătură privată. Contestarea semnăturilor. 
Refuzul instanţei de a admite proba expertizei grafice. Consecinţe ____133 

3.2. Procedura verificării de scripte ________________________________134 

264. Semnătura de pe înscrisul sub semnătură privată. Verificare de scripte. 
Rolul instanţei de recurs _____________________________________134 

265. Verificare de scripte. Exigenţele impuse de art. 179 C. proc. civ. 
Inadmisibilitate de acceptare ca scripte de comparaţie a unor înscrisuri  
ce nu au fost mai întâi înfăţişate în instanţă şi puse în discuţia  
părţilor. Consecinţe ________________________________________134 

266. Înscris sub semnătură privată contestat. Posibilitatea instanţei de a  
proceda la verificarea de scripte _______________________________136 
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267. Verificarea de scripte. Semnătura contestată _____________________136 
268. Probe. Înscris sub semnătură privată tăgăduit de partea căreia i s-a  

opus. Obligaţia instanţei_____________________________________136 
269. Parte ce defaimă înscrisul ca fals. Nedepunere suporţi de comparaţie. 

Incidenţa dispoziţiilor art. 182 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. __________137 
3.3. Procedura falsului __________________________________________137 

270. Procedura falsului. Desfiinţarea înscrisului falsificat. Calitatea de a  
exercita acţiunea___________________________________________137 

271. Cercetarea falsului pe cale incidentală __________________________138 
272. Fals. Inadmisibilitatea cercetării falsului pe cale principală de către  

instanţa civilă _____________________________________________138 
Capitolul al II-lea. Proba testimonială _________________________________140 

§1. Caracteristicile probei cu martori________________________________140 
1.1. Cunoaşterea personală a faptelor litigioase relatate de martor _______140 

273. Calitate de martor. Cunoaşterea personală a faptelor _______________140 
1.2. Mărturia trebuie făcută oral în faţa instanţei de judecată ____________140 

274. Probe. Administrarea nemijlocită a probei testimoniale _____________140 
§2. Admisibilitatea probei cu martori________________________________140 

2.1. În dovedirea faptelor juridice stricto sensu _______________________140 

2.1.1. Regula. Posibilitatea dovedirii cu orice mijloc de probă ___________140 

275. Admisibilitatea probelor. Dovedirea stării de fapt se face prin  
orice mijloc de probă _______________________________________140 

276. Posesia stare de fapt. Dovedirea ei prin orice mijloc de probă ________141 
277. Înscrisuri sub semnătură privată încheiate conform Decretului  

nr. 144/1958 şi Legii nr. 58/1974. Dovada existenţei înscrisului.  
Excepţie de la regula prevăzută de art. 1191 C. civ.________________141 

278. Împrejurări de fapt ce pot fi dovedite cu orice mijloc de probă.  
Vânzarea lucrului altuia. Fraudă. Nulitate absolută ________________141 

279. Act scris. Reconstituire. Probe. Culpa părţii ______________________142 
280. Administrarea dovezii testimoniale. Existenţa unui înscris. Cazul 

fraudei la lege. Condiţii de admisibilitate________________________142 
2.1.2. Excepţii _________________________________________________142 

281. Fapt material. Imposibilitatea de dovadă prin actele de stare civilă ____142 
282. Dovada rudeniei efectuată cu actul de stare civilă. Excepţie _________143 

2.2. În dovedirea actelor juridice __________________________________143 

2.2.1. Reguli restrictive privind admisibilitatea dovedirii testimoniale  
a actelor juridice ___________________________________________143 

2.2.1.1. Inadmisibilitatea dovedirii testimoniale a actelor juridice a căror 
valoare este mai mare decât cea prevăzută de lege [art. 1191 alin. (1) 
 C. civ.] __________________________________________________143 

283. Plată. Înţelegere subsecventă. Consecinţe________________________143 
284. Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte 

suma de 250 lei. Constituţionalitatea textului_____________________143 
285. Dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte suma de 250 lei.  

Lipsa unui înscris. Consecinţe ________________________________144 
286. Contract de împrumut. Proba contractului ce are o valoare mai mare  

de 250 lei. Lipsă a înscrisului. Dovadă cu martori. Inadmisibilitate ___144 
287. Act juridic. Dovadă cu martori. Condiţii_________________________145 
288. Act juridic. Lipsa actului scris. Imposibilitatea morală a  

preconstituirii înscrisului. Condiţii_____________________________145 



Probele în materie civilă. Practică judiciară 

 

418 

289. Proprietate. Dovedirea dreptului. Proba cu martori. Admisibilitate.  
Condiţii__________________________________________________145 

2.2.1.2. Inadmisibilitatea dovedirii testimoniale contra sau peste  
cuprinsul unui înscris [art. 1191 alin. (2) c. civ.] __________________146 

290. Inadmisibilitatea probei cu martori în contra unui înscris. Obligaţie 
constatată printr-un înscris. Dovada inexistenţei cauzei_____________146 

291. Probe. Martori. Părţi contractante. Terţi _________________________146 
292. Contract de vânzare-cumpărare. Dovada actelor juridice al căror 

obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 250 lei în condiţiile  
art. 1191 alin. (2) C. civ._____________________________________146 

293. Contract autentic de vânzare-cumpărare. Inadmisibilitatea probei cu 
martori pentru a dovedi că obiectul contractului a fost de vânzare cu  
clauză de întreţinere ________________________________________147 

2.2.2. Excepţii _________________________________________________147 

2.2.2.1. Convenţia părţilor _______________________________________147 

294. Contract de împrumut. Admisibilitatea probei cu martori în contra  
a ceea ce cuprinde actul autentic, în condiţiile în care părţile au  
convenit astfel, derogând de la regulă, conform art. 1191 alin. (3)  
C. civ. ___________________________________________________147 

295. Probe. Martori. Achiesarea pârâtului la ascultarea lor ______________149 
296. Convenţie asupra probei. Proba cu martori. Admisibilitate __________149 
297. Convenţia părţilor __________________________________________150 

2.2.2.2. Dovada bunurilor proprii în raporturile patrimoniale dintre soţi ___150 

298. Bunuri comune. Bun propriu. Admisibilitatea probei cu martori  
peste conţinutul unui act scris_________________________________150 

2.2.2.3. Începutul de dovadă scrisă (art. 1197 C. civ.) __________________151 

299. Înscrisuri. Început de dovadă scrisă. Condiţii de valabilitate.  
Convenţie de vânzare-cumpărare cu act sub semnătură privată.  
Acţiune în constatarea vânzării _______________________________151 

300. Început de dovadă scrisă. Înţeles_______________________________153 
301. Început de dovadă scrisă. Completarea cu alte probe. Stabilirea  

calităţii de văduvă de război__________________________________153 
302. Început de dovadă scrisă. Posibilitatea completării cu alte mijloace de 

probă pentru a dovedi caracterul simulat al actului aparent __________154 
2.2.2.3.1. Condiţii cumulative _____________________________________155 

2.2.2.3.1.1. Să existe o scriptură ___________________________________155 

303. Început de dovadă scrisă. Noţiune _____________________________155 
2.2.2.3.1.2. Scriptura să provină de la partea căreia i se opune sau de la o 

persoană faţă de care partea este un succesor în drepturi ori 
 înscrisul să fie întocmit de o altă persoană, dar semnat de parte _____155 

304. Admisibilitatea dovezii cu martori. Început de dovadă scrisă.  
Condiţii__________________________________________________155 

305. Început de dovadă scrisă. Condiţii _____________________________155 
306. Început de dovadă scrisă. Existenţa unei scripturi ce provine de la  

pârâtă. Neefectuarea expertizei grafologice. Consecinţe ____________156 
2.2.2.3.1.3. Scriptura sau scrierea să facă verosimil faptul pretins ________156 

307. Refuzul părţii de a se prezenta sau de a răspunde la interogator.  
Mărturisire. Început de dovadă________________________________156 

2.2.2.4. Imposibilitatea preconstituirii probei scrise____________________157 

308. Proba cu martori. Admisibilitate_______________________________157 
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309. Părţi care sunt rude de sânge şi rude prin alianţă. Imposibilitatea  
morală de a pretinde un înscris doveditor al creanţei. Admisibilitatea 
probei cu martori __________________________________________158 

310. Imposibilitate morală de a preconstitui înscrisul generată de relaţiile 
amicale dintre părţi. Ordine de plată prin care s-au transmis sumele 
împrumutate ______________________________________________159 

311. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris. Martori________________160 
312. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris. Probe. Martori __________160 
313. Probe. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris _________________161 
314. Probe. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris. Martori __________161 
315. Probe. Imposibilitatea părţii de a-şi procura o dovadă scrisă. 

Admisibilitatea probei testimoniale. Cazul simulaţiei ______________162 
2.2.2.5. Imposibilitatea conservării probei scrise ______________________162 

316. Succesiune. Testament. Dispariţie. Proba existenţei. Mijloace  
de probă _________________________________________________162 

317. Admisibilitate probă cu martori _______________________________162 
2.2.2.6. Atacarea actului juridic de către terţi ________________________162 

318. Simulaţie. Imposibilitatea opunerii terţului contraînscrisului _________162 
319. Creditor chirografar. Contraînscris. Calitate de terţ ________________163 
320. Proba simulaţiei. Terţ _______________________________________163 

2.2.2.7. Articolul 16 alin. (2) C. muncii______________________________163 

321. Prezumţia instituită de art. 16 alin. (2) C. muncii. Admisibilitatea  
oricărui mijloc de probă pentru dovedirea prevederilor contractuale  
şi a prestaţiilor efectuate_____________________________________163 

§3. Administrarea probei testimoniale _______________________________164 
3.1. Propunerea martorilor _______________________________________164 

322. Propunere martori. Limitarea numărului acestora. Consecinţe ________164 
3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori _______________________165 

323. Interdicţii de a fi ascultat ca martor. Paternitate. Stabilire. Acţiune.  
Probe. Audierea ca martori a rudelor apropiate. Admisibilitate _______165 

324. Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. Probe. Persoane ce pot fi 
ascultate ca martori_________________________________________165 

325. Audierea martorilor, rude, în procesul de divorţ este necesară pentru 
stabilirea corectă a situaţiei de fapt ____________________________165 

3.3. Încuviinţarea probei testimoniale_______________________________166 

326. Admisibilitatea probei cu martori în cazul existenţei unui început de 
dovadă scrisă _____________________________________________166 

3.4. Prezentarea şi ascultarea martorilor ____________________________166 

327. Probă cu martori admisă. Neaducerea martorilor de către partea  
care s-a obligat în acest sens. Respingerea acţiunii ca nedovedită. 
Consecinţe _______________________________________________166 

328. Decăderea din proba cu martori. Încălcarea principiului aflării  
adevărului şi a principiului dreptului la apărare ___________________167 

329. Cheltuieli de judecată. Martori. Includerea despăgubirii martorilor în 
cheltuielile de judecată______________________________________168 

§4. Aprecierea probei testimoniale __________________________________168 
330. Martori propuşi de reclamantă. Depoziţii nesincere. Coroborarea  

probelor _________________________________________________168 
331. Forţa probatorie a declaraţiilor de martori, atunci când una dintre părţi 

prezintă un înscris, iar cealaltă parte nu a invocat caracterul simulat al 
acesteia, prin interpunere de persoane __________________________169 
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332. Act juridic civil. Cauze de nulitate. Violenţă morală. Probatoriu 
testimonial. Apreciere ______________________________________170 

333. Cunoaşterea personală a faptelor relatate. Declaraţii privite cu  
rezervă. Posibilitatea suplimentării probatoriului__________________170 

Capitolul al III-lea. Mărturisirea______________________________________171 
§1. Condiţiile mărturisirii: mărturisirea voluntară, neîndoielnică,  
       clară şi precisă _______________________________________________171 

334. Mărturisire. Caracterele mărturisirii. Condiţii de valabilitate _________171 
§2. Felurile mărturisirii ___________________________________________173 

2.1. Mărturisirea extrajudiciară ___________________________________173 

335. Lipsa părţii citate la interogator. Început de dovadă. Mărturisire  
verbală extrajudiciară. Consecinţe _____________________________173 

2.2. Mărturisirea judiciară _______________________________________173 

2.2.1. Condiţiile mărturisirii judiciare ______________________________173 

2.2.1.1. Să fie făcută în însăşi procesul în care este invocată ca mijloc 
 de probă _________________________________________________173 

336. Cheltuieli de judecată. Punere în întârziere. Recunoaşterea  
pretenţiilor la primul termen__________________________________173 

337. Cerere pentru reducerea obligaţiei de întreţinere. Recunoaşterea  
pretenţiei de către pârâtă la primul termen. Pretinderea de către  
reclamant a cheltuielilor de judecată. Inadmisibilitate ______________174 

2.2.1.2. Să fie făcută în faţa instanţei de judecată______________________174 

338. Mărturisire făcută de reclamant în faţa instanţei. Eroare de fapt în  
care s-a aflat autorul acesteia. Revocarea mărturisirii ______________174 

2.2.1.3. Să fie făcută personal de către partea care mărturiseşte sau un 
împuternicit special _________________________________________175 

339. Mărturisire făcută personal. Consecinţe _________________________175 
2.2.2. Efectele juridice ale mărturisirii judiciare ______________________175 

2.2.2.1. Mărturisirea simplă ______________________________________175 

340. Recunoaşterea de către angajator a faptului prestării muncii _________175 
2.2.2.2. Mărturisirea calificată ____________________________________176 

341. Testament. Captaţie şi sugestie. Recunoaşterea reclamantelor în  
legătură cu nedovedirea mijloacelor dolosive. Consecinţe___________176 

2.2.2.3. Mărturisirea complexă ____________________________________176 

342. Mărturisire complexă. Fapte conexe. Efecte______________________176 
343. Mărturisire complexă. Efecte juridice___________________________176 

§3. Caracterele mărturisirii şi consecinţele juridice ce decurg din  
acestea _________________________________________________________177 

3.1. Act unilateral de voinţă ______________________________________177 

344. Judecata. Mijloace de probă. Mărturisirea. Neadministrarea altor  
probe. Consecinţe__________________________________________177 

3.2. Act personal de dispoziţie_____________________________________177 

345. Mărturisirea – mijloc de probă şi act de dispoziţie al părţii. Puterea 
doveditoare a mărturisirii ____________________________________177 

3.3. Act expres _________________________________________________177 

346. Lipsa la interogator. Posibilitatea verificării stării de fapt pe baza  
altor probe. Consecinţe. Rol activ al judecătorului_________________177 

§4. Admisibilitatea mărturisirii_____________________________________178 
4.1. Regula admisibilităţii în toate materiile: civilă, dreptul muncii,  

drept administrativ, dreptul familiei ____________________________178 
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347. Condiţiile antrenării răspunderii materiale a angajatului ____________178 
4.2. Excepţii. Mărturisirea nu este admisibilă_________________________179 

4.2.1. Dacă prin admiterea mărturisirii s-ar eluda dispoziţiile  
imperative ale legii _________________________________________179 

348. Interogatoriul pârâtului. Dovada unui act juridic. Inadmisibilitate _____179 
349. Împărţeala bunurilor comune ale soţilor în timpul căsătoriei.  

Soluţionarea cauzei doar pe baza mărturisirii soţului urmărit de creditori. 
Nulitatea mărturisirii pentru eludarea dispoziţiilor art. 30 C. fam._____179 

350. Paternitate. Tăgăduire. Recunoaşterea mamei. Eficienţă ____________181 
351. Paternitate. Acţiune în tăgăduire. Proba datei concepţiei ____________181 

§5. Administrarea probei mărturisirii. Interogatoriul __________________181 
5.1. Propunerea şi încuviinţarea sau ordonarea interogatoriului__________181 

352. Încuviinţare interogatoriu. Dreptul la apărare al părţii ______________181 
353. Încuviinţarea interogatoriului. Condiţii__________________________182 

5.2. Obiectul interogatoriului _____________________________________182 

354. Obiectul interogatoriului. Recunoaşterea pârâtului. Consecinţe _______182 
355. Obiectul interogatoriului. Propunerea acestuia pentru dovedirea 

deţinerii sau existenţei înscrisului. Interpretarea atitudinii  
procesuale a părţii__________________________________________183 

5.3. Persoanele care pot răspunde la interogatoriu ____________________183 

356. Chemarea la interogatoriu. Persoane ce pot fi chemate _____________183 
5.4. Luarea interogatoriului ______________________________________183 

357. Luarea interogatoriului. Răspuns scris __________________________183 
358. Interogarea persoanei juridice. Modalitate de realizare _____________184 
359. Răspunsul la interogatoriu dat în mod direct de persoanele fizice. 

Deosebire faţă de situaţia persoanelor juridice. Egalitatea în faţa 
legii. Accesul liber la justiţie. Dreptul la apărare __________________184 

§6. Forţa probantă a interogatoriului. Situaţii posibile _________________184 
6.1. Partea chemată la interogatoriu tăgăduieşte faptele invocate de  

partea adversă. Administrarea altor probe _______________________184 

360. Depuneri la CEC. Refuzul părţii de a cere relaţii sau a consimţi la o 
expertiză. Îndatorirea instanţei ________________________________184 

6.2. Partea chemată la interogatoriu refuză nejustificat să se prezinte  
în instanţă sau, dacă se prezintă, refuză nejustificat să răspundă la 
interogatoriu ______________________________________________185 

361. Interogatoriu. Refuzul de a se prezenta sau de a răspunde la 
interogatoriu. Consecinţe. Exercitarea rolului activ al instanţei_______185 

362. Mărturisire. Efecte _________________________________________185 
363. Interogatoriu. Lipsa la interogatoriu sau refuzul de a răspunde la 

interogatoriu. Obligaţia instanţei. Rol activ ______________________185 
364. Lipsa părţii citate la interogator. Consecinţe______________________186 

6.3. Partea chemată la interogatoriu se prezintă şi recunoaşte susţinerile  
părţii adverse______________________________________________186 

6.3.1. Mărturisire pură şi simplă___________________________________186 

365. Forţa probantă interogatoriu. Recunoaşterea pretenţiilor părţii adverse. 
Consecinţe _______________________________________________186 

366. Interogatoriu luat pârâtului prin care acesta recunoaşte existenţa  
datoriei. Înscrisuri sub semnătură privată prin care pârâtul recunoaşte 
datoria faţă de succesorul creditorului său stabilind şi modalitatea de 
liberare. Consecinţe ________________________________________187 
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6.3.2. Mărturisire calificată_______________________________________188 

367. Mărturisire calificată. Consecinţe juridice _______________________188 
6.3.3. Mărturisire complexă ______________________________________188 

368. Mărturisire complexă. Consecinţe _____________________________188 
§7. Indivizibilitatea mărturisirii ____________________________________188 

369. Indivizibilitatea mărturisirii. Consecinţe_________________________188 
§8. Forţa probantă a mărturisirii ___________________________________188 

370. Putere doveditoare mărturisire. Recunoaştere de către debitor în  
cuprinsul unui înscris sub semnătură privată de înstrăinare a unui teren 
agricol. Valabilitatea recunoaşterii, chiar dacă înscrisul este nul  
referitor la înstrăinare_______________________________________188 

371. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Neîntocmirea unui  
înscris. Recunoaşterea părţii. Îndatorirea instanţei_________________189 

372. Probe. Recunoaştere. Limitele şi efectele ei ______________________189 
373. Puterea doveditoare a mărturisirii. Învoiala părţilor prezentată verbal. 

Condiţii necesare pentru a se putea pronunţa o hotărâre parţială ______189 
374. Răspunsul părţii la interogatoriu. Forţă probantă __________________190 
375. Condiţiile recunoaşterii în sensul art. 1204 C. civ. Efecte ___________190 
376. Efectele juridice ale mărturisirii _______________________________190 

Capitolul al IV-lea. Prezumţiile _______________________________________191 
§1. Clasificarea prezumţiilor _______________________________________191 

1.1. Prezumţii legale ____________________________________________191 

1.1.1. Prezumţiile de fraudă care duc la nulitatea actului _______________191 

377. Prezumţia prevăzută de art. 812 C. civ. _________________________191 
378. Caracterul nulităţii _________________________________________191 
379. Contract de vânzare-cumpărare. Conivenţă frauduloasă a unui  

comoştenitor cu un terţ de rea-credinţă, în timpul procesului de partaj. 
Principiul „fraus omnia corrumpit” ____________________________191 

380. Incapacitatea absolută de a primi legatul. Prezumţia de captaţie  
şi sugestie. Medici care au tratat o persoană în boala care i-a produs 
decesul. Inaplicabilitatea prezumţiei ___________________________193 

1.1.2. Prezumţii care duc la dobândirea proprietăţii în anumite 
 împrejurări _______________________________________________195 

1.1.2.1. Prezumţia de proprietate care rezultă din art. 492 C. civ.  
potrivit căreia proprietarul terenului pe care s-a făcut o construcţie, 
plantaţie, lucrare este considerat până la proba contrară proprietar al 
plantaţiei, construcţiei ori lucrării _____________________________195 

381. Prezumţia de proprietate instituită de art. 492 C. civ. Răsturnarea 
prezumţiei. Compararea titlurilor. Consecinţe ____________________195 

382. Prezumţia de proprietate care rezultă din art. 492 C. civ. Răsturnare 
prezumţie ________________________________________________196 

383. Prezumţia de proprietate instituită de art. 492 C. civ. Înlăturarea  
acesteia. Condiţii __________________________________________196 

384. Prezumţie de proprietate. Combaterea acesteia____________________196 
385. Prezumţia reglementată de art. 492 C. civ. Situaţia coproprietăţii  

asupra terenului. Consecinţe__________________________________197 
1.1.2.2. Prezumţia de proprietate a zidului despărţitor sau a şanţului  

ori gardului dintre două proprietăţi ____________________________197 

386. Prezumţia de proprietate a zidului despărţitor. Consecinţe ___________197 
387. Prezumţia desprinsă din art. 590 C. civ. Implicaţii _________________197 
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388. Şanţ comun – prezumţia de proprietate. Servitute stinsă prin demolarea 
imobilului. Consecinţe ______________________________________197 

1.1.2.3. Prezumţia de coproprietate [art. 3 alin. (1) lit. c) din  
Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari – Anexa nr. 2 la  
Legea nr. 114/1996] ________________________________________198 

389. Proprietate comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă. Suportarea 
cheltuielilor pentru întreţinerea sau conservarea părţilor comune din 
clădirile cu mai multe apartamente_____________________________198 

1.1.2.4. Prezumţia de proprietate – art. 1909 alin. (1) C. civ._____________198 

390. Proprietate. Bunuri mobile. Efectele posesiei de bună-credinţă _______198 
391. Marcă. Înregistrarea mărcii cu rea-credinţă. Anularea înregistrării. 

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 1909 C. civ. ____________________199 
392. Prezumţia de proprietate. Dar manual. Condiţii. Nerecunoaşterea 

darului manual de donator ori de moştenitorii lui. Sarcina probei _____199 
1.1.2.5. Prezumţia de proprietate – art. 24 din Legea nr. 10/2001 _________200 

393. Prezumţie legală de proprietate. Instituirea ei prin dispoziţiile art. 24  
din Legea nr. 10/2001_______________________________________200 

1.1.3. Prezumţiile care duc la liberarea debitorului (art. 1138 C. civ.) _____201 

394. Inaplicabilitatea prezumţiei de remitere a datoriei _________________201 
1.1.4. Prezumţia autorităţii de lucru judecat__________________________201 

395. Excepţia autorităţii de lucru judecat şi prezumţia lucrului judecat.  
Mijloc de probă. Aspecte procesuale. Corelaţia cu dreptul la un  
proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenţie__________________201 

396. Hotărâre irevocabilă. Răsfrângerea statuărilor conţinute de aceasta  
asupra terţilor, cu valoare de prezumţie legală ____________________203 

1.1.5. Prezumţia bunei-credinţe [art. 1899 alin. (2) C. civ.]. Buna-credinţă  
se presupune întotdeauna şi sarcina probei cade asupra celui ce alege 
reaua-credinţă_____________________________________________205 

397. Sarcina probei. Contract de vânzare-cumpărare. Subdobânditor de  
bună-credinţă _____________________________________________205 

398. Contract de vânzare-cumpărare. Imobil aflat în proprietatea statului.  
Reaua-credinţă a părţilor contractante care au încheiat actul de  
vânzare-cumpărare prevalându-se de dispoziţiile unei legi inaplicabile. 
Nulitatea actului juridic _____________________________________205 

399. Contract de vânzare-cumpărare. Imobil retrocedat. Prezumţia  
bunei-credinţe. Condiţii _____________________________________206 

400. Legea nr. 10/2001. Acţiune în revendicare. Constatarea nulităţii 
contractului prin care statul a vândut chiriaşului bunul revendicat.  
Buna-credinţă a chiriaşului cumpărător. Consecinţe _______________207 

1.1.6. Prezumţia de proprietate dedusă din posesia unui bun imobil –  
art. 1854 C. civ. –, conform căruia posesorul este presupus că 
posedă pentru sine, sub nume de proprietar, dacă nu este probat  
că a început să posede pentru altul _____________________________208 

401. Prezumţia de proprietate instituită de art. 1854 C. civ. Acţiune în 
revendicare. Consecinţe _____________________________________208 

1.1.7. Prezumţia de proprietate a fructelor dedusă din art. 485 C. civ. potrivit 
căruia posesorul de bună-credinţă dobândeşte în proprietate fructele 
produse de bunul pe care îl posedă _____________________________209 

402. Posesor de bună-credinţă. Dobândire fructe ______________________209 
403. Încetarea bunei-credinţe a posesorului. Consecinţe ________________209 
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404. Posesor de rea-credinţă. Obligaţia de a restitui fructele percepute.  
Excepţii ce pot fi invocate ___________________________________209 

405. Proprietate publică. Posesor de bună-credinţă. Imposibilitatea  
dobândirii fructelor bunului __________________________________210 

406. Înscris sub semnătură privată vizând înstrăinarea terenului. Predarea 
posesiei terenului. Constatarea nulităţii înscrisului. Pretinderea de către 
proprietar a echivalentului lipsei de folosinţă. Posesor de bună-credinţă. 
Consecinţe _______________________________________________210 

1.1.8. Prezumţia instituită de art. 615 C. civ., potrivit cu care orice 
 proprietar este obligat să-şi facă streaşina casei sale în aşa fel încât apa 
de ploaie să se scurgă pe terenul său sau în stradă, iar nu pe fondul 
vecinului _________________________________________________210 

407. Prezumţie instituită de dispoziţiile art. 615 C. civ. Prejudicierea  
fondului vecinului. Condiţii __________________________________210 

408. Prezumţia reglementată de art. 615 C. civ. Posibilitatea combaterii  
ei prin proba contrară _______________________________________211 

409. Prezumţia instituită de art. 615 C. civ. Act scris. Grăniţuire__________211 
1.1.9. Prezumţia de gratuitate stabilită de art. 845 C. civ. în favoarea 

moştenitorilor rezervatari care nu au consimţit la facerea actului de 
înstrăinare în aparenţă cu titlu oneros sub rezerva uzufructului sau 
a rentei viagere prevăzând că va fi adăugată la masa de calcul 
valoarea bunurilor înstrăinate_________________________________212 

410. Prezumţia de gratuitate instituită de art. 845 C. civ. Răsturnarea  
prezumţiei. Consecinţe ______________________________________212 

411. Natura juridică a prezumţiei de gratuitate________________________213 
412. Natura juridică a prezumţiei de gratuitate________________________213 
413. Natura juridică a prezumţiei de gratuitate________________________213 

1.1.10. Prezumţiile în materia răspunderii civile delictuale pentru  
fapta altora _______________________________________________213 

1.1.10.1. Prezumţia de culpă pentru lipsa de supraveghere şi educaţie, în 
materia răspunderii părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor 
minori ce locuiesc împreună cu ei [art. 1000 alin. (2) C. civ.] ________213 

414. Prezumţia de culpă în supraveghere a profesorului. Prezumţia de culpă în 
educarea minorului. Contribuţia concurentă a celei de-a doua culpe la 
comiterea faptei. Consecinţe _________________________________213 

415. Prezumţia exercitării necorespunzătoare a îndatoririlor părinteşti. 
Consecinţe _______________________________________________215 

416. Obligaţii. Răspundere civilă delictuală. Răspunderea părinţilor _______215 
1.1.10.2. Prezumţia de culpă pentru lipsa de supraveghere în materia 

răspunderii institutorilor şi meşteşugarilor pentru prejudiciul  
cauzat de elevii şi ucenicii lor, în tot timpul cât se găsesc sub a lor 
supraveghere ______________________________________________216 

417. Acţiune civilă în procesul penal. Infracţiune comisă în afara unităţii de 
învăţământ de un elev internat. Determinarea persoanei răspunzătoare 
civilmente________________________________________________216 

418. Răspundere civilă delictuală. Elev major. Neaplicarea art. 1000  
alin. (4) C. civ. Răspunderea institutorului_______________________217 

1.1.10.3. Prezumţia de culpă a comitenţilor în materia răspunderii  
comitenţilor pentru prejudiciul cauzat de prepuşii lor în funcţiile ce 
li s-au încredinţat [art. 1000 alin. (3) C. civ.]_____________________217 
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419. Răspundere civilă delictuală. Răspunderea comitentului pentru fapta 
prepusului. Condiţii ________________________________________217 

420. Existenţa unei prezumţii de culpă cu caracter absolut_______________218 
421. Existenţa unei prezumţii de culpă cu caracter absolut_______________218 

1.1.11. Prezumţiile instituite de art. 1000 alin. (1), art. 1001 şi  
art. 1002 C. civ. ____________________________________________218 

422. Răspundere pentru fapta lucrului. Prezumţie de responsabilitate  
prevăzută de art. 1000 alin. (1) C. civ. Caz fortuit. Lipsa de efecte în 
privinţa exonerării de răspundere ______________________________218 

423. Prejudiciul produs prin defectarea unei ţevi din branşamentele aferente 
unui apartament. Prezumţie de cauzalitate. Răspundere civilă  
delictuală ________________________________________________219 

424. Răspundere civilă delictuală. Răspundere pentru prejudiciile produse  
de animale. Fundamentul răspunderii___________________________220 

425. Răspundere civilă delictuală. Răspundere pentru prejudiciul produs  
de animale. Fundamentul răspunderii___________________________221 

426. Răspunderea pentru fapta lucrului. Înţelesul noţiunii de lucru ________221 
1.1.12. Prezumţia de existenţă a cauzei şi prezumţia de valabilitate a  

cauzei____________________________________________________222 

427. Convenţie. Cauză ilicită. Consecinţe ___________________________222 
428. Acţiune pentru constatarea nulităţii absolute a testamentului pentru  

cauză imorală. Condiţii______________________________________222 
1.1.13. Prezumţiile instituite de art. 33 din Legea nr. 7/1996 _____________223 

1.1.13.1. Prezumţia potrivit cu care dacă în cartea funciară s-a înscris 
 un drept real în condiţiile acestei legi în folosul unei persoane,  
se prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau 
constituit cu bună-credinţă, cât timp nu se dovedeşte contrariul ______223 

429. Prezumţia că dreptul real înscris în cartea funciară în favoarea unei 
persoane există în privinţa respectivei persoane. Acţiune în rectificare care 
nu a fost introdusă de cel interesat în termenul prevăzut de lege.  
Ocrotirea terţului dobânditor de bună-credinţă____________________223 

430. Principiul publicităţii materiale a înscrierilor în cartea funciară. 
Mecanismul acestui principiu în cadrul acţiunii în rectificarea cărţii 
funciare. Suspendarea acţiunii principiului publicităţii materiale.  
Eroare săvârşită cu prilejul înscrierii. Irelevanţă sub aspectul  
valabilităţii titlului _________________________________________223 

1.1.13.2. Dacă un drept real s-a radiat din cartea funciară se prezumă  
că acel drept nu există_______________________________________224 

431. Prezumţia inexistenţei dreptului real radiat din cartea funciară.  
Condiţii pentru a opera prezumţia _____________________________224 

1.1.14. Prezumţia legală instituită prin art. 88 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, 
potrivit căruia menţiunile certificatului de moştenitor şi cota sau bunurile 
ce se cuvin fiecărui moştenitor pot fi opuse tuturor terţelor persoane  
până la proba contrară ______________________________________224 

432. Prezumţia legală instituită de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 36/1995. 
Calitatea de coindivizar. Dovada calităţii de moştenitor ____________224 

1.1.15. Prezumţii prevăzute de Codul familiei_________________________225 

1.1.15.1. Prezumţia de comunitate a bunurilor dobândite de soţi în timpul 
căsătoriei (art. 30 C. fam.) ___________________________________225 



Probele în materie civilă. Practică judiciară 

 

426 

433. Contestaţie la executare. Soţ contestator. Prezumţia de comunitate a 
bunurilor prevăzută de art. 30 C. fam. Dovada caracterului de bun 
propriu al soţului debitor pentru lucrul ce face obiectul executării prin 
vânzare la licitaţie. Sarcina probei _____________________________225 

434. Bunuri comune ale soţilor. Admisibilitatea oricăror mijloace de probă în 
stabilirea cotei de contribuţie _________________________________226 

435. Bunuri comune. Regimul juridic al unui bun dobândit anterior  
intrării în vigoare a Codului familiei ___________________________226 

436. Prezumţia de comunitate a bunurilor prevăzută de art. 30 C. fam.  
Repararea cu mijloace comune a imobilului bun propriu al unuia dintre 
soţi. Construcţii noi edificate pe terenul proprietatea unuia dintre soţi, 
alăturate construcţiei vechi. Natura juridică a bunurilor. Atribuirea 
dreptului exclusiv de proprietate asupra construcţiilor noi, soţului 
neproprietar al terenului _____________________________________227 

437. Prezumţia comunităţii de bunuri. Bunurile proprii. Distincţie.  
Probaţiune. Temeinicia cererii de partaj a bunurilor comune_________228 

1.1.15.2. Prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi [art. 35 alin. (2)  
C. fam.] __________________________________________________228 

438. Proprietatea devălmaşă a soţilor. Exercitarea dreptului. Caracterul 
prezumţiei de mandat tacit ___________________________________228 

439. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. Dreptul unui soţ de a efectua acte de 
administrare fără consimţământul celuilalt soţ. Caracterul acţiunii în 
grăniţuire ________________________________________________229 

1.1.15.3. Prezumţia de filiaţie dedusă din concordanţa între actul de  
naştere şi folosinţa stării civile ________________________________229 

440. Stare civilă. Prezumţie legală de filiaţie. Substituire de copii_________229 
1.1.15.4. Prezumţia de paternitate prevăzută de art. 53 C. fam. ___________229 

441. Prezumţie de paternitate. Incidenţa ei doar în cazul copilului născut în 
timpul căsătoriei ___________________________________________229 

442. Paternitate. Copil născut în timpul căsătoriei la mai puţin de 180  
de zile de la încheierea acesteia. Neformularea în termen a unei  
acţiuni de tăgăduire a paternităţii. Efecte. Inadmisibilitatea contestării 
recunoaşterii ______________________________________________230 

443. Prezumţia de paternitate versus prezumţia legală absolută privind  
timpul legal al concepţiunii __________________________________230 

1.1.15.5. Prezumţia potrivit cu care timpul cuprins între a trei suta şi  
a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal  
al concepţiunii (art. 61 C. fam.)________________________________231 

444. Timp legal al concepţiei. Acţiune în stabilirea paternităţii.  
Administrare probe. Certitudine_______________________________231 

1.1.15.5.1. Prezumţia celei mai lungi gestaţii (300 zile) şi celei mai scurte 
gestaţii (180 zile) ___________________________________________232 

445. Aprecierea probelor. Tăgăduirea paternităţii. Timpul legal al  
concepţiei ________________________________________________232 

446. Prezumţia legală privitoare la durata gestaţiei. Acţiune în contestarea 
recunoaşterii. Stabilirea datei concepţiei probabile a copilului.  
Începutul capacităţii de folosinţă ______________________________232 

1.1.15.5.2. Prezumţia posibilităţii concepţiei în oricare dintre zilele  
intervalului cuprins între a trei suta zi şi a o sută optzecea zi 
dinaintea naşterii___________________________________________233 

447. Prezumţia timpului legal al concepţiei __________________________233 
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448. Perioada de concepţie. Prezumţie instituită de art. 61 C. fam. ________233 
1.1.16. Prezumţii prevăzute de Codul de procedură civilă _______________233 

1.1.16.1. Prezumţia de cunoaştere a termenelor de înfăţişare  
(art. 153 C. proc. civ.) – regula________________________________233 

449. Prezumţia de cunoaştere a termenelor de înfăţişare. Transpunerea  
cauzei la altă secţie. Consecinţe _______________________________233 

450. Lipsa pârâtului de la judecata cauzei. Prezumţia inexistenţei interesului 
contrar pretenţiei reclamantului. Condiţia greutăţii şi a puterii de  
a naşte probabilitate. Încălcare ________________________________234 

1.1.16.2. Excepţii de la regulă_____________________________________235 

1.1.16.2.1. Redeschiderea judecăţii după ce a fost suspendată____________235 

451. Prezumţia de cunoaştere a termenelor de înfăţişare. Reluarea 
judecăţii după suspendare____________________________________235 

1.1.16.2.2. Stabilirea unui termen pentru chemarea la interogator ________235 

452. Încetarea prezumţiei de cunoaştere a termenului. Luarea  
interogatoriului. Lipsa vătămării. Consecinţe_____________________235 

1.1.16.2.3. Situaţia militarilor în termen şi a deţinuţilor_________________236 

453. Militar în termen. Inaplicabilitatea prezumţiei de cunoaştere a  
termenului _______________________________________________236 

454. Deţinut. Inaplicabilitatea prezumţiei de cunoaştere a termenului ______236 
1.1.16.2.4. Situaţia preschimbării termenului de judecată _______________236 

455. Cerere de preschimbare a termenului de judecată admisă. Consecinţe 
asupra prezumţiei de cunoaştere a termenelor ____________________236 

1.1.16.3. Prezumţia de vătămare instituită de art. 105 alin. (2) teza a II-a  
C. proc. civ. _______________________________________________237 

456. Procedură de citare viciată. Vătămare prezumată. Situaţii în care  
intervine _________________________________________________237 

457. Răsturnarea prezumţiei de vătămare. Condiţii ____________________237 
1.1.17. Prezumţiile stabilite de Codul muncii _________________________238 

1.1.17.1. Prezumţia stabilită de art. 16 alin. (2) C. muncii potrivit cu care 
contractul individual de muncă se presupune că a fost încheiat 
 pe o durată nedeterminată, dacă nu s-a respectat forma scrisă a  
acestuia, iar părţile fac dovada prevederilor contractuale şi a  
prestaţiilor efectuate prin orice mijloc __________________________238 

458. Existenţa raporturilor juridice de muncă. Prezumţie stabilită de  
art. 16 alin. (2) C. muncii. Regimul probator _____________________238 

1.1.18. Prezumţia potrivit cu care procesul-verbal de contravenţie face  
dovada despre menţiunile sale până la dovada contrară ____________239 

459. Proces-verbal de constatare a contravenţiei. Prezumţia de nevinovăţie. 
Încălcarea art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului_______239 

460. Proces-verbal de constatare a contravenţiei rutiere. Obligaţia agentului 
constatator de a proba cele reţinute în actul de constatare.  
Consecinţe _______________________________________________241 

1.1.19. Prezumţia calităţii de autor al unei opere – art. 4 alin. (1) din  
Legea nr. 8/1996 ___________________________________________242 

461. Prezumţia calităţii de autor al unei opere. Statutul autorului de  
angajat al unei instituţii _____________________________________242 

1.2. Prezumţii simple ____________________________________________242 

1.2.1. Prezumţiile care nu sunt stabilite de lege sunt lăsate la luminile şi 
înţelepciunea magistratului; magistratul nu trebuie să se pronunţe decât 
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întemeindu-se pe prezumţii, care să aibă o greutate şi puterea de a naşte 
probabilitatea; prezumţiile nu sunt permise magistratului decât numai în 
cazurile când este permisă şi dovada prin martori, afară numai dacă un act 
nu este atacat că s-a făcut prin fraudă, dol sau violenţă 
(art. 1203 teza I C. civ.)______________________________________242 

462. Probe. Prezumţiile simple ____________________________________242 
463. Concubini. Imobil dobândit în perioada concubinajului. Natura  

lui juridică. Probe __________________________________________243 
464. Chestiuni de fapt ce pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.  

Prezumţii. Vânzare-cumpărare. Lipsa înscrisului constatator al  
convenţiei ________________________________________________243 

465. Prezumţii simple. Caracter relativ______________________________243 
466. Construcţie funerară. Prezumţia contribuţiei comune a concesionarilor  

la edificarea construcţiei funerare. Posibilitatea răsturnării  
prezumţiei________________________________________________244 

467. Prezumţiile reglementate de art. 1203 C. civ. Condiţii de  
admisibilitate _____________________________________________245 

468. Prezumţii simple. Posibilitatea aplicării lor. Condiţii _______________245 
1.2.2. Condiţii de admisibilitate a prezumţiei simple ___________________245 

1.2.2.1. Să aibă o greutate şi puterea de a naşte probabilitatea ___________245 

469. Prezumţii simple prin care se constată acordul simulatoriu.  
Condiţii pentru a opera prezumţia simplă________________________245 

470. Prezumţie simplă. Res nullius (bunuri fără stăpân). Domeniu  
privat ___________________________________________________246 

471. Faptul cunoscut, vecin şi conex cu faptul de probat ________________247 
472. Culpa neexecutării obligaţiilor contractuale. Probarea faptului vecin  

şi conex. Temeinicia raţionamentului logico-judiciar ______________248 
473. Declaraţie de martor. „Prezumţia de nesinceritate”. Greşita aplicare a 

dispoziţiilor privind prezumţiile simple. Prezumţia legală relativă  
de bună-credinţă___________________________________________250 

1.2.2.2. Să fie admisibilă proba cu martori cu excepţia cazului în care 
 un act este atacat pentru fraudă şi dol __________________________252 

474. Prezumţii simple. Drept de proprietate. Apartament dobândit de 
unul dintre soţi anterior căsătoriei, dar şi cu contribuţia viitoarei soţii. 
Consecinţe _______________________________________________252 

475. Prezumţiile relative cu privire la lipsa consimţământului. Probatorii ___252 
476. Locul încheierii contractului __________________________________253 
477. Inadmisibilitatea probei cu martori. Greşită aplicare _______________254 
478. Prezumţia transmiterii patrimoniului între două persoane juridice.  

Obiect de activitate identic. Lipsa valorii probatorii. Inadmisibilitatea 
probei cu martori __________________________________________256 

479. Faptul primirii despăgubirilor din partea unui alt stat. Valoarea  
obiectului litigiului mai mare de 250 lei. Inadmisibilitatea  
prezumţiilor simple ________________________________________257 

1.2.3. Situaţiile în care sunt admisibile prezumţiile simple _______________257 

480. Simulaţie. Condiţii. Raporturi de rudenie. Proba existenţei actului  
secret. Prezumţie. Împrejurări concomitente sau ulterioare încheierii 
contractului. Inexistenţa legăturii de conexitate între faptul  
cunoscut şi faptul de probat __________________________________257 
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481. Acţiune revocatorie. Condiţii de admisibilitate a acţiunii exercitate de 
creditorul personal al unuia dintre soţi. Complicitatea la fraudă  
a terţului. Sarcina probei ____________________________________259 

Capitolul al V-lea. Expertiza _________________________________________260 
§1. Obiectul expertizei ____________________________________________260 

482. Stabilirea obiectivelor de instanţă. Expertiză tehnică _______________260 
483. Necesitatea efectuării unei expertize pentru evaluarea terenului. 

Inadmisibilitatea efectuării evaluării prin aprecieri ale instanţei ______261 
484. Contract de comodat. Evaluarea bunului în momentul contractării. 

Pierderea lucrului din cauze neimputabile comodatarului. Răspunderea 
contractuală. Necesitatea evaluării ipotetice a bunului. Consecinţe ____261 

485. Expertiză. Întocmirea ei de o persoană ce nu era de specialitate.  
Consecinţe _______________________________________________262 

§2. Admisibilitatea expertizei ______________________________________262 
2.1. În principiu facultativă_______________________________________262 

486. Raport de expertiză tehnică respins. Dovedirea prin înscrisuri a  
aspectului ce trebuia să constituie obiectiv al expertizei. Consecinţe___262 

487. Decăderea reclamantei din proba cu expertiza medico-legală pentru 
neprezentarea acesteia la IML. Posibilitatea efectuării expertizei  
doar pe baza actelor medicale. Consecinţe_______________________263 

2.2. Obligatorie prin lege ________________________________________264 

2.2.1. În cazul înregistrării tardive a naşterii, art. 21 alin. (2) 
 teza a II-a din Legea nr. 119/1996 _____________________________264 

488. Înregistrarea naşterii. Stabilirea vârstei__________________________264 
2.2.2. În materia punerii sub interdicţie (art. 30 din Decretul  

nr. 32/1954) _______________________________________________264 

489. Punere sub interdicţie. Sesizarea instanţei. Obligativitatea dispunerii 
expertizei medico-legale într-o acţiune privind punerea sub  
interdicţie ________________________________________________264 

490. Expertiză medico-legală. Expertiză psihiatrică____________________265 
2.2.3. În acţiunile pentru stabilirea sau tăgada paternităţii, dacă probele 

administrate sunt insuficiente sau contradictorii___________________265 

491. Felurile expertizelor. Acţiune în tăgada paternităţii. Expertiză  
medico-legală. Capacitate redusă de procreare ___________________265 

492. Paternitate din afara căsătoriei. Stabilire. Condiţii şi probe __________265 
2.2.4. În cazul anulării căsătoriei pentru alienaţi sau debili mintali,  

pentru a se stabili dacă la data încheierii căsătoriei soţul era  
alienat sau debil mintal ______________________________________266 

493. Expertiză medico-legală. Acţiune în constatarea nulităţii căsătoriei____266 
2.2.5. În cazul imobilelor aflate în indiviziune cu domeniul privat al  

oraşelor (art. 76 din Legea nr. 69/1991)_________________________266 

494. Expertiză tehnică de evaluare a bunurilor supuse partajului. Ieşire din 
indiviziune cu statul. Expertiză tehnică însuşită de consiliul local_____266 

2.2.6. În materie de expropriere ___________________________________267 

495. Proba cu expertiză ordonată de instanţă în condiţiile art. 25-26 din  
Legea nr. 33/1994. Comisie de experţi tehnici compusă din expert  
numit de instanţă şi experţi desemnaţi de părţi. Imparţialitatea  
comisiei _________________________________________________267 

496. Expertiză efectuată la fond pentru stabilirea despăgubirilor ce se  
vor acorda conform Legii nr. 33/1994 care a evidenţiat preţul  
imobilului la momentul efectuării raportului. Administrarea, în apel,  
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a unei noi expertize ce a stabilit valoarea de circulaţie în funcţie de 
momentul emiterii hotărârii de despăgubire, de către pârâtă.  
Prevalenţa acordată primei expertize. Consecinţe _________________267 

§3. Administrarea expertizei _______________________________________269 
3.1. Propunerea şi încuviinţarea expertizei___________________________269 

3.1.1. Propunerea expertizei se face de către părţi sau de către instanţă  
din oficiu _________________________________________________269 

497. Probă cu expertiza. Încuviinţarea expertizei. Nepunerea în discuţia  
părţilor a necesităţii efectuării expertizei. Consecinţe ______________269 

498. Expertiză tehnică. Apel vizând necompetenţa expertului în materie de 
proprietate intelectuală. Posibilitatea, nevalorificată de  
recurentul-apelant, de a efectua o nouă expertiză. Consecinţe ________269 

3.1.2. Instanţa se pronunţă asupra cererii de expertiză printr-o încheiere 
atacabilă odată cu fondul ____________________________________270 

499. Probă cu expertiza respinsă ca tardiv formulată. Necercetarea  
fondului cauzei. Consecinţe __________________________________270 

500. Dreptul la apărare. Expertize medicale. Revenirea instanţei asupra  
probei încuviinţate _________________________________________270 

3.1.3. Plata onorariului provizoriu de către partea care 
 a propus expertiza _________________________________________271 

501. Expertiză. Revenirea instanţei asupra hotărârii de a se administra  
o nouă expertiză pe considerentul că nu s-a achitat onorariul  
expertului. Soluţie criticabilă _________________________________271 

502. Partaj. Onorariu pentru expertiză. Refuz de plată al acestuia.  
Nemulţumire a reclamantului privind încheierea de admitere în  
principiu. Consecinţe _______________________________________272 

503. Expertiză tehnică solicitată în cauză. Neplata onorariului de expert. 
Consecinţe _______________________________________________272 

3.2. Efectuarea expertizei ________________________________________273 

3.2.1. Citarea părţilor în cazul expertizelor care necesită lucrare la faţa 
 locului___________________________________________________273 

504. Expertiză efectuată la faţa locului fără citarea părţilor. Situaţii în  
care citarea este obligatorie. Consecinţe_________________________273 

3.2.2. Sancţiunea necitării părţilor _________________________________273 

505. Expertiză efectuată fără încunoştinţarea reclamantei. Respingerea  
solicitării de refacere. Consecinţe______________________________273 

506. Expertiză. Citarea părţilor la efectuarea lucrării. Condiţie de  
legalitate_________________________________________________274 

507. Expertiza tehnică. Lipsa dovezii de citare a părţilor. Nulitate_________275 
508. Efectuarea expertizei. Necitare părţi. Încălcarea dreptului la apărare___275 

3.2.3. Participarea părţilor la efectuarea expertizei ____________________276 

509. Probe. Expertiză. Cazuri în care este obligatorie citarea părţilor ______276 
510. Împiedicarea expertului în a-şi exercita atribuţiile. Sancţiuni_________276 

3.2.4. Raportul de expertiză_______________________________________276 

3.2.4.1. Termenul de depunere a raportului de expertiză ________________276 

511. Expertiză. Nedepunere în termen. Nulitate _______________________276 
512. Invocarea încălcării termenului de 5 zile. Neincidenţa dispoziţiilor  

art. 209 alin. (1) C. proc. civ. Consecinţe________________________277 
3.2.4.2. Termenul pentru studierea raportului de expertiză ______________277 
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513. Nedepunerea raportului de expertiză cu cel puţin 5 zile înainte de 
judecată. Neacordarea termenului solicitat în vederea cunoaşterii 
lui. Sancţiune _____________________________________________277 

3.2.4.3. Refacerea lucrării________________________________________278 

514. Expertiză tehnică. Recurs ____________________________________278 
515. Raport de expertiză incomplet. Neidentificarea tuturor construcţiilor  

aflate în imediata vecinătate a terenului solicitat a fi restituit în  
natură conform Legii nr. 10/2001. Consecinţe ____________________278 

3.2.4.4. Neplata onorariului de expert_______________________________279 

516. Expertiză tehnică. Partaj judiciar. Expertiză tehnică efectuată, dar  
raport nedepus, neachitându-se onorariul. Modul de procedare  
al instanţei _______________________________________________279 

517. Condiţiile răspunderii civile delictuale. Consecinţa neachitării  
onorariului pentru efectuarea expertizei _________________________279 

§4. Forţa probantă a expertizei _____________________________________280 
4.1. Libera apreciere a instanţei la judecată__________________________280 

518. Expertiză contabilă privind stabilirea valorilor economice rezultate  
ca urmare a aplicării invenţiei. Neîndeplinirea exigenţelor cerute  
de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 64/1991. Consecinţe ______________280 

519. Contract de vânzare-cumpărare autoturism. Obligaţia de garanţie a 
vânzătorului. Vicii ascunse. Expertiză tehnică ce stabileşte momentul 
apariţiei deficienţelor şi implicaţiile acestora. Consecinţe ___________282 

520. Expertiză. Lucrare de evaluare. Examinarea opiniei exprimate _______283 
521. Expertiză medico-legală. Contraexpertiză. Modul de procedare  

a instanţei în vederea elucidării concluziilor contradictorii cuprinse  
în două rapoarte de expertiză medico-legală. Necesitatea avizării la 
Comisia Superioară ________________________________________283 

522. Forţa probantă a expertizei. Înlăturarea nemotivată a concluziilor 
expertizei. Consecinţe ______________________________________284 

4.2. Puterea doveditoare a menţiunilor cuprinse în raportul de expertiză ___284 

4.2.1. Menţiunile privind constatările de fapt ale experţilor fac  
dovada până la înscrierea în fals ______________________________284 

523. Raport de expertiză. Înlăturarea concluziilor acestuia ______________284 
524. Expertize criminalistice succesive contradictorii. Necesitatea  

coroborării concluziilor expertului cu alte probe administrate________285 
525. Expertiză. Condiţie pentru a putea servi ca probă__________________287 

4.2.2. Celelalte menţiuni pot fi combătute prin celelalte probe la dosar_____287 

526. Expertiza tehnică pentru evaluarea prejudiciului. Forţa probantă în  
raport cu alte constatări tehnice _______________________________287 

527. Expertiză privind evaluarea unor bunuri. Puterea doveditoare  
a acesteia ________________________________________________288 

528. Raport de expertiză. Valoare probatorie a concluziilor raportului de 
expertiză _________________________________________________288 

529. Expertiză medicală. Obiectul expertizei. Stabilirea capacităţii de  
muncă în cadrul unui proces privind acordarea întreţinerii. Organ 
competent ________________________________________________288 

4.2.3. Cazuri în care raportul de expertiză nu poate fi înlăturat decât 
 printr-un mijloc de probă de valoare ştiinţifică egală ______________289 

530. Raport de expertiză medico-legală psihiatrică. Declaraţii de martori.  
Forţa probantă ____________________________________________289 
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531. Expertize medico-legale. Concluzii contradictorii. Avizare de către 
Comisia Superioară Medico-Legală____________________________289 

532. Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. Probe. Expertiză  
medico-legală. Avizare de către Comisia Superioară  
Medico-Legală ____________________________________________290 

§5. Întregirea expertizei. Contraexpertiza ____________________________290 
533. Expertiză. Termenul în care trebuie solicitată expertiza contrară. 

Nerespectare. Consecinţe ____________________________________290 
534. Expertiză nouă solicitată în apel. Respingerea ei nemotivată.  

Consecinţe _______________________________________________290 
535. Completarea raportului de expertiză. Omisiuni ale expertului.  

Consecinţe _______________________________________________291 
536. Neclarificarea obiectului acţiunii. Necesitatea unei noi expertize  

care să stabilească situaţia reală a imobilelor în raport de obiectul 
acţiunii __________________________________________________291 

537. Expertiza tehnică efectuată la instanţa de fond. Solicitare vizând  
efectuarea unei contraexpertize. Condiţii în care ar fi fost admisibilă 
contraexpertiza ____________________________________________292 

§6. Expertiza extrajudiciară _______________________________________294 
6.1. Lipsa de forţă probantă ______________________________________294 

538. Mijloace de probă extrajudiciare. Expertiza. Obligaţia instanţei de  
a stabili obiectivele, respectiv împrejurările de fapt asupra cărora  
i se cere expertului exprimarea punctului de vedere________________294 

6.2. În materia fondului funciar, forţa probantă egală cu expertiza  
judiciară _________________________________________________295 

539. Expertiză extrajudiciară. Forţă probantă stabilită prin lege___________295 
540. Expertiză extrajudiciară. Necesitatea efectuării unei expertize  

judiciare _________________________________________________296 
§7. Anularea raportului de expertiză ________________________________298 

541. Nulitatea expertizei decurgând din necitarea părţilor. Termen.  
Invocare _________________________________________________298 

542. Excepţia de nulitate a raportului de expertiză. Condiţiile în  
care poate fi invocată _______________________________________298 

543. Mijloc de probă. Nulitate. Acţiune distinctă. Inadmisibilitate ________299 
Capitolul al VI-lea. Cercetarea la faţa locului ___________________________300 

§1. Cercetarea la faţa locului_______________________________________300 
1.1. Are ca obiect numai împrejurări de fapt__________________________300 

544. Cercetare la faţa locului – proba esenţială în cauză. Contestarea 
constatărilor instanţei de reclamant. Necesitatea refacerii probei______300 

1.2. Se dispune la cererea părţii sau de instanţă din oficiu_______________301 

545. Cercetarea la faţa locului şi expertiză ce constată servitutea existentă. 
Inadmisibilitatea modificării obiectului acţiunii de către instanţă.  
Acţiune posesorie pentru apărarea servituţii de trecere – loc înfundat__301 

546. Încheiere preparatorie _______________________________________302 
547. Principiul contradictorialităţii _________________________________302 

1.3. Citarea părţilor_____________________________________________303 

548. Cercetare la faţa locului. Citarea părţilor ________________________303 
1.4. Procesul-verbal de cercetare la faţa locului ______________________303 

549. Proces-verbal de cercetare la faţa locului. Constatări care atestă 
neîntrunirea condiţiilor art. 616 C. civ. Consecinţe ________________303 
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Capitolul al VII-lea. Probele în căile de atac ____________________________304 
§1. Probele în apel _______________________________________________304 

1.1. Consecinţele efectului devolutiv al apelului asupra probelor _________304 

550. Consecinţele efectului devolutiv al apelului asupra probelor.  
Drept de proprietate. Probe __________________________________304 

551. Caracterul devolutiv al apelului. Înţelesul noţiunii _________________304 
552. Efectul devolutiv al apelului. Limite. Posibilitatea părţilor de a uza –  

în apel – de toate motivele şi dovezile invocate la fond _____________304 
1.2. Reguli privind probatoriile în apel ______________________________305 

1.2.1. Pot fi folosite probele invocate în faţa primei instanţe chiar dacă  
acestea nu au fost încuviinţate ori administrate de prima instanţă, cu 
condiţia indicării lor în motivarea apelului ori în întâmpinare________305 

553. Limitarea motivelor, mijloacelor de apărare şi a dovezilor doar la cele 
invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului sau în 
întâmpinare. Accesul liber la justiţie ___________________________305 

554. Probe indicate prin cererea de apel. Obligaţia instanţei de apel de a  
pune în discuţie admisibilitatea lor, chiar în absenţa apelantului ______306 

1.2.2. În instanţa de apel pot fi administrate probe noi arătate în  
motivarea apelului sau întâmpinare ____________________________306 

555. Probe noi în apel. Încuviinţare ________________________________306 
556. Apel. Desfiinţarea sentinţei apelate cu trimiterea cauzei spre  

rejudecare la prima instanţă. Îndatorirea instanţei de apel ___________310 
1.2.3. Refacerea sau completarea probelor administrate ________________311 

557. Reaudierea unui martor în apel. Suplimentarea probelor  
administrate la prima instanţă_________________________________311 

558. Greşita apreciere a probelor în apel. Incidenţa art. 139 alin. (1)  
C. proc. civ. cu privire la pedeapsa de a nu se ţine seama de înscris ___311 

559. Apelul – cale devolutivă de atac. Posibilitatea refacerii sau  
completării probelor administrate la prima instanţă ________________312 

560. Desfiinţarea sentinţei. Nelegalitate _____________________________313 
561. Apel. Caracterul devolutiv. Posibilitatea refacerii sau completării  

probelor administrate la prima instanţă _________________________313 
1.3. Încheierea de admitere sau respingere a probelor__________________313 

562. Probe în apel. Încheiere prin care instanţa se pronunţă asupra 
 solicitării de probe_________________________________________313 

1.4. Administrarea probelor ______________________________________314 

1.4.1. Conform regulilor de la judecata în primă instanţă _______________314 

563. Solicitarea probei prin cererea de apel. Incidenţa regulilor de la  
judecata în primă instanţă. Inaplicabilitatea sancţiunii decăderii ______314 

1.4.2. Pronunţarea în fond pe baza celor invocate la prima instanţă 
în cazul nemotivării apelului sau a întâmpinării nu cuprinde motive, 
mijloace de apărare sau dovezi noi _____________________________314 

564. Nemotivarea apelului. Pronunţare în fond pe baza celor invocate  
la prima instanţă___________________________________________314 

565. Apel nemotivat în termen. Decădere____________________________315 
§2. Probele în recurs______________________________________________315 

2.1. În principiu, în recurs nu se administrează probe noi _______________315 

2.1.1. Regula. În recurs nu se pot produce probe noi (art. 305  
C. proc. civ.) ______________________________________________315 

566. Proba cu martori solicitată în recurs. Inadmisibilitate_______________315 
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567. Inadmisibilitatea administrării unor probe noi în recurs _____________315 
568. Expertiză tehnică. Probe admisibile în calea de atac a recursului______316 
569. Probe inadmisibile în recurs. Proba testimonială __________________316 
570. Interogatoriu, probă care nu poate fi admisă de instanţa de recurs _____316 
571. Uzucapiune. Invocare în faza recursului. Inadmisibilitate ___________316 

2.1.2. Excepţia. În recurs se pot produce înscrisuri noi _________________317 

572. Înscrisuri noi ______________________________________________317 
573. Posibilitate de a depune înscrisuri noi în recurs. Egalitate în  

drepturi a recurentului şi intimatului sub aspectul în discuţie ________317 
574. Act nou. Efect. Probe admisibile în recurs. Consecinţe _____________317 
575. Înscrisuri doveditoare noi. Expertiză contabilă extrajudiciară ________317 
576. Declaraţiile martorilor_______________________________________318 

2.2. Administrarea probelor în funcţie de soluţia pronunţată în recurs _____318 

577. Expertiză agricolă. Reevaluarea loturilor de partajat. Probă  
inadmisibilă în recurs. Soluţii_________________________________318 

578. Casare cu trimitere _________________________________________318 
579. Insuficienţa probelor administrate. Casare cu trimitere _____________319 
580. Casarea cu reţinere/trimitere __________________________________319 
581. Recurs. Casarea cu trimitere __________________________________319 
582. Necercetarea cauzei în fond. Casarea hotărârii. Trimiterea cauzei  

spre rejudecare ____________________________________________319 
2.3. Recursul exercitat în condiţiile art. 3041 C. proc. civ. _______________320 

2.3.1. Nu sunt admisibile alte probe noi decât înscrisurile _______________320 

583. Recurs exercitat în condiţiile art. 3041 C. proc. civ. Invocarea 
neconstituţionalităţii art. 305 C. proc. civ. Respingerea excepţiei _____320 

584. Hotărâre susceptibilă de atac exclusiv cu recurs. Exercitarea  
controlului judiciar _________________________________________320 

§3. Probele în contestaţia în anulare_________________________________321 
3.1. Contestaţia în anulare de drept comun___________________________321 

3.1.1. Motivul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 317 alin. (1) 
pct. 1 C. proc. civ. __________________________________________321 

3.1.1.1. Proba constă în verificarea neregularităţii procedurii de citare ____321 

585. Condiţii de admisibilitate a contestaţiei în anulare _________________321 
586. Lipsă de procedură. Schimbarea domiciliului părţii în cursul 

judecăţii, neadusă la cunoştinţa instanţei. Netemeinicie_____________322 
587. Lipsă de procedură. Necitarea părţii la domiciliul ales, indicat  

conform art. 98 C. proc. civ.__________________________________322 
3.1.2. Motivul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 317 alin. (1)  

pct. 2 C. proc. civ. – hotărârea a fost dată de judecător cu încălcarea 
dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă_____________323 

3.1.2.1. Verificarea pe baza înscrisurilor de la dosar şi a legii dacă în  
cauză au fost nerespectate normele de ordine publică privitoare la 
competenţă________________________________________________323 

588. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate. Necompetenţa  
instanţei în soluţionarea recursului. Norma specială _______________323 

589. Contestaţie în anulare prevăzută de art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. 
Nerespectarea normelor de ordine publică privind competenţa.  
Consecinţe _______________________________________________324 

590. Contestaţie în anulare. Neinvocarea în cadrul recursului a încălcării 
normelor de ordine publică privind competenţa___________________324 
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3.1.3. Pentru dovedirea motivelor prevăzute de art. 317 alin. (1) pct. 1 şi 2  
C. proc. civ. sunt admisibile şi alte probe decât înscrisurile, dacă motivele 
au fost invocate prin cererea de recurs, însă instanţa le-a respins  
pentru că avea nevoie de verificări de fapt, în afara dosarului [art. 317 
alin. (2) C. proc. civ.] _______________________________________324 

591. Contestaţie în anulare prevăzută de art. 317 alin. (2) C. proc. civ.  
Verificări de fapt. Probatorii. Admisibilitatea căii extraordinare  
de atac __________________________________________________324 

3.2. Contestaţia în anulare specială ________________________________325 

3.2.1. Proba ambelor motive de contestaţie în anulare specială se face cu 
înscrisurile existente la dosar ori depuse de contestator_____________325 

3.2.1.1. Motivul de contestaţie în anulare constând în greşeala materială 
 în dezlegarea dată prin hotărâre ______________________________325 

592. Contestaţie în anulare specială. Săvârşirea unei greşeli materiale.  
Noţiune__________________________________________________325 

593. Contestaţie în anulare specială. Eroare materială – înţelesul noţiunii___325 
594. Contestaţie în anulare. Greşeală materială. Admisibilitate ___________326 

3.2.1.2. Motivul de contestaţie privind greşeala instanţei de recurs care 
 a omis a verifica vreunul dintre motivele de modificare sau de casare, 
respingând sau admiţând recursul în parte_______________________326 

595. Contestaţie în anulare. Motive. Invocarea nepronunţării asupra  
unui motiv de recurs. Inadmisibilitatea contestaţiei ________________326 

596. Contestaţie în anulare. Anulare în parte a hotărârii instanţei de recurs. 
Rejudecarea motivului de recurs referitor la nepronunţarea instanţei de 
apel asupra criticii vizând valoarea anexelor gospodăreşti susţinută  
de expertiza depusă ________________________________________327 

597. Distincţia dintre noţiunea de motive de casare şi modificare şi  
noţiunea de argumente de fapt şi de drept. Consecinţe asupra  
contestaţiei în anulare speciale ________________________________328 

§4. Probele în revizuire ___________________________________________329 
4.1. În principiu sunt admisibile orice mijloace de probă admise de lege ___329 

598. Probele în revizuire. Lipsa oricăror demersuri pentru procurare.  
Înscrisuri. Consecinţe_______________________________________329 

4.2. Diferenţierea probelor în funcţie de motivul de revizuire invocat ______329 

4.2.1. Revizuirea întemeiată pe art. 322 pct. 1 C. proc. civ. ______________329 

599. Revizuire. Cerere întemeiată pe dispoziţia înscrisă în art. 322  
alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.___________________________________329 

600. Revizuirea hotărârii. Dispoziţii potrivnice cuprinse în dispozitiv.  
Condiţii. Probatorii analizate explicit în considerente ______________330 

601. Revizuire. Dispoziţii potrivnice. Admisibilitate ___________________330 
4.2.2. Revizuirea întemeiată pe art. 322 pct. 2 C. proc. civ. ______________331 

4.2.2.1. Situaţiile extra petita şi plus petita nu implică administrarea  
de probe noi_______________________________________________331 

602. Noţiunea de „lucru cerut” prevăzută de art. 322 pct. 2 C. proc. civ. ____331 
4.2.2.2. Situaţia minus petita presupune administrarea de probe noi  

pe care instanţa le consideră necesare __________________________331 

603. Cerere de revizuire. Încălcarea principiului disponibilităţii.  
Extra petita. Minus petita. Admitere ___________________________331 

604. Motivul de revizuire întemeiat pe art. 322 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. 
Înţeles ___________________________________________________332 
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4.2.3. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 3 C. proc. civ. _____332 

605. Revizuire. Hotărâre de restituire a unui teren liber de construcţii. 
Imposibilitate de executare datorată ocupării terenului de construcţia  
unui bloc. Schimbarea situaţiei obiectului pricinii. Inadmisibilitate ___332 

606. Revizuire. Înţelesul noţiunii ,,obiectul pricinii nu se mai  
află în fiinţă’’ _____________________________________________333 

4.2.3.1. Revizuirea este exclusă____________________________________334 

4.2.3.1.1. În cazul hotărârilor cu o singură condamnare prin care  
debitorul a fost obligat să predea un bun de gen___________________334 

607. Revizuire. Cazul în care obiectul nu se află în fiinţă. Înţeles _________334 
4.2.4. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. _____334 

608. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. 
Constituţionalitatea textului în discuţie _________________________334 

4.2.4.1. Situaţii posibile__________________________________________335 

4.2.4.1.1. Dacă s-a invocat condamnarea judecătorului, martorului,  
expertului în rejudecare după desfiinţarea hotărârii atacate, sunt 
admisibile orice mijloace de probă _____________________________335 

4.2.4.1.1.1. Desfiinţarea hotărârii atacate presupune ca probe ___________335 

4.2.4.1.1.1.1. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti de condamnare a 
judecătorului, martorului, expertului pentru o infracţiune  
determinantă referitoare la pricină_____________________________335 

609. Cerere de revizuire. Motivul de revizuire fundamentat pe dispoziţiile  
art. 322 pct. 4 C. proc. civ. Condiţii ____________________________335 

610. Revizuire. Martor mincinos. Infracţiune privitoare la pricină. Condiţia 
erorii judiciare ____________________________________________335 

611. Mărturie nedeterminantă. Soluţie ______________________________336 
4.2.4.1.1.1.2. În cazul imposibilităţii constatării infracţiunii printr-o 

hotărâre judecătorească, instanţa se pronunţă incidental asupra 
infracţiunii, administrând orice mijloc de probă___________________336 

612. Revizuire. Act fals. Competenţa instanţei civile de a constata  
nerealitatea actului _________________________________________336 

4.2.4.1.2. Dacă s-a invocat darea hotărârii în temeiul unui înscris  
declarat fals în cursul sau în urma judecăţii după pronunţarea 
administrării în principiu a revizuirii se administrează probe noi _____337 

613. Revizuire. Competenţă. Act fals. Constatarea nerealităţii înscrisului ___337 
614. Revizuire. Motive. Înscris declarat fals. Înţelesul noţiunii ___________337 

4.2.4.1.3. Dacă s-a invocat pronunţarea hotărârii de către un magistrat  
care a fost sancţionat disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu  
rea-credinţă sau gravă neglijenţă, se pronunţă o hotărâre pe baza  
deciziei prin care se desfiinţează hotărârea atacată, la rejudecare  
sunt administrate orice mijloace de probă _______________________337 

615. Judecător sancţionat disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu  
rea-credinţă. Admiterea cererii de revizuire. Probatorii _____________337 

4.2.5. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ. _____340 

4.2.5.1. Ipoteza descoperirii unor înscrisuri noi. Condiţii cumulative ______340 

616. Revizuire. Înscris nou. Condiţii _______________________________340 
617. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi ___________________________341 
618. Revizuire. Declaraţie extrajudiciară. Înscris nou __________________341 
619. Revizuire. Înscris doveditor. Înţeles ____________________________341 
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620. Căi extraordinare de atac. Revizuire. Note de concluzii. Înscrisuri 
doveditoare noi – înţelesul noţiunii ____________________________341 

4.2.5.1.1. Partea interesată să se bazeze pe un înscris probator___________342 

621. Recurs. Înscrisuri doveditoare noi. Expertiză contabilă  
extrajudiciară _____________________________________________342 

622. Revizuire. Întemeierea cererii pe probe efectuate în cursul instanţei  
de revizuire. Inadmisibilitate _________________________________342 

4.2.5.1.2. Înscrisul invocat să fi existat la data pronunţării ______________342 

623. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi. Înscris obţinut după  
pronunţarea hotărârii ce se atacă. Condiţii _______________________342 

624. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi. Intervenirea unei hotărâri 
judecătoreşti după soluţionarea litigiului în fond __________________343 

625. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi – înţelesul noţiunii ____________343 
626. Revizuire. Hotărâre judecătorească de constatare a perimării.  

Consecinţe _______________________________________________343 
627. Cerere de revizuire. Înscris posterior soluţionării cauzei.  

Inadmisibilitate____________________________________________344 
628. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi. Înscris ulterior judecăţii ce  

confirmă o plată ___________________________________________344 
629. Revizuire. Înscrisuri doveditoare cu data ulterioară pronunţării  

hotărârii. Condiţii pentru a fi incident art. 322 pct. 5 C. proc. civ._____345 
630. Revizuire. Act întocmit ulterior pronunţării hotărârii _______________345 

4.2.5.1.3. Înscrisul să nu fi putut fi prezentat în procesul în care s-a dat 
hotărârea atacată pentru că a fost reţinut de partea potrivnică sau  
dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii ___________________345 

631. Imposibilitate de prezentare a înscrisului. Împrejurare mai presus  
de voinţa părţilor. Înţelesul noţiunii ____________________________345 

632. Revizuire. Împrejurări obiective care au cauzat neprezentarea  
înscrisului în instanţă. Consecinţe _____________________________346 

633. Revizuire. Imposibilitatea prezentării înscrisului. Condiţii___________346 
4.2.5.1.4. Înscrisul invocat să fie determinant_________________________347 

634. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi ___________________________347 
635. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi ___________________________347 
636. Revizuire. Înscris nou. Condiţii _______________________________348 
637. Înscris doveditor, în sensul art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Caracterul 

determinant al acestuia______________________________________348 
4.2.5.1.5. Înscrisul nou trebuie prezentat de partea care exercită  

revizuirea_________________________________________________349 

638. Revizuire. Înscrisuri doveditoare noi ___________________________349 
639. Revizuire. Obligaţia părţii de a invoca probe noi. Condiţie de  

admisibilitate a cererii. Neinvocarea lor din oficiu_________________349 
640. Revizuire. Obligativitatea depunerii înscrisurilor noi de către  

revizuient ________________________________________________349 
641. Revizuire. Cine poate formula o asemenea cerere. Înscrisuri  

doveditoare noi____________________________________________350 
4.2.5.2. Ipoteza desfiinţării sau modificării hotărârii pe care s-a întemeiat 

hotărârea a cărei revizuire se cere _____________________________350 

642. Revizuire. Judecare în lipsă. Termen în cunoştinţă_________________350 
4.2.6. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 6 C. proc. civ. _____351 

4.2.6.1. Lipsa de apărare se face pe baza probelor de la dosarul de fond ___351 
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643. Punere sub interdicţie ulterior pronunţării hotărârii. Condiţii pentru 
incidenţa dispoziţiilor art. 322 pct. 6 C. proc. civ. _________________351 

4.2.6.2. Apărarea cu viclenie se probează cu orice mijloace de probă, la 
rejudecare putându-se administra probele necesare cauzei __________351 

644. Revizuire. Lipsa de apărare sau apărarea cu viclenie a unei persoane 
juridice. Condiţii___________________________________________351 

4.2.7. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. _____352 

645. Autoritate de lucru judecat. Contrarietate de hotărâri.  
Admisibilitatea cererii de revizuire ____________________________352 

646. Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Probatorii 
administrate în cele două hotărâri. Autoritate de lucru judecat _______353 

647. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ.  
Probatorii ce se administrează ________________________________353 

4.2.8. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 8 C. proc. civ. 
presupune probaţiunea a două condiţii __________________________354 

4.2.8.1. Împiedicarea părţii să se prezinte la judecată şi să încunoştinţeze 
instanţa despre aceasta ______________________________________354 

648. Cerere de revizuire. Împiedicarea părţii de a se înfăţişa la judecată  
şi de a înştiinţa instanţa. Înţelesul art. 322 pct. 8 C. proc. civ. ________354 

649. Imposibilitatea părţii de a se prezenta la judecată. Dovezi ___________354 
4.2.8.2. Împrejurare mai presus de voinţa părţii_______________________355 

650. Cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 8 C. proc. civ.  
Condiţii__________________________________________________355 

651. Revizuire. Ipoteza prevăzută de art. 322 pct. 8 C. proc. civ.  
Împrejurare mai presus de voinţa părţii. Caz fortuit________________356 

4.2.9. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ. _____356 

4.2.9.1. Sunt admisibile orice mijloace de probă pentru verificarea  
motivelor de revizuire _______________________________________356 

4.2.9.1.1. Dacă există o hotărâre CEDO care a constatat încălcarea 
drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorită unei hotărâri 
date de o instanţă română ____________________________________356 

652. Hotărâre CEDO prin care s-a constatat violarea de către instanţele  
naţionale a drepturilor omului. Admisibilitatea revizuirii ___________356 

4.2.9.1.2. Dacă consecinţele grave ale încălcării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale continuă să se producă ___________________________358 

653. Revizuire. Art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Condiţii. Probatorii care  
atestă îndeplinirea, de către statul român, a obligaţiilor impuse  
prin hotărârea CEDO. Consecinţe _____________________________358 

4.2.9.1.3. Dacă consecinţele grave nu pot fi modificate altfel decât prin 
revizuirea hotărârii _________________________________________359 

654. Hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Încălcare a  
drepturilor sau libertăţilor fundamentale ________________________359 

4.2.9.2. Existenţa consecinţelor grave_______________________________359 

655. Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 9 C. proc. civ. 
Constituţionalitate _________________________________________359 

Capitolul al VIII-lea Probele în procedurile speciale______________________361 
§1. Ordonanţa preşedinţială _______________________________________361 

1.1. În principiu sunt admisibile toate mijloacele de probă ______________361 

656. Ordonanţă preşedinţială. Pagube iminente. Mijloace de probă.  
Proces-verbal de constatare a pagubelor ________________________361 
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1.2. Nu se vor administra probele care întârzie judecata ori  
prejudecă fondul ___________________________________________361 

657. Ordonanţă preşedinţială. Prejudecarea fondului. Consecinţe _________361 
658. Ordonanţă preşedinţială. Prejudecarea fondului ___________________362 
659. Prestaţii periodice. Stabilirea lor prin ordonanţă preşedinţială ________362 
660. Obligaţia de a face. Prejudecarea fondului. Consecinţe _____________362 

§2. Acţiunile posesorii ____________________________________________363 
2.1. Admisibilitatea în principiu a tuturor mijloacelor de probă __________363 

2.2. Elementele de fapt supuse probaţiunii ___________________________363 

2.2.1. Acţiunea posesorie generală [art. 674 alin. (1) C. proc. civ.]________363 

2.2.1.1. Să nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare _____________363 

661. Acţiune posesorie. Legitimarea procesuală activă. Probleme  
dezlegate de instanţa de recurs, soluţionate de judecătorii fondului. 
Probatorii ________________________________________________363 

662. Acţiune posesorie. Exercitare. Condiţii _________________________363 
663. Acţiune posesorie. Prescripţie. Daune provocate prin fapte de  

tulburare a posesiei_________________________________________363 
2.2.1.2. Reclamantul să dovedească că, înainte de această dată, a  

posedat cel puţin un an ______________________________________364 

664. Acţiune posesorie. Condiţii___________________________________364 
665. Acţiune posesorie. Acţiune petitorie. Lucru judecat. Pierderea  

posesiei ca efect al executării hotărârii în revendicare ______________364 
666. Acţiune posesorie. Acţiune în revendicare _______________________364 

2.2.1.3. Posesia reclamantului să întrunească condiţiile art. 1846 şi  
art. 1847 C. civ. ____________________________________________364 

667. Acţiune posesorie. Exercitare. Condiţii _________________________364 
668. Acţiune posesorie. Comoştenitori. Neîntrunirea condiţiilor  

prevăzute de art. 1846 şi art. 1847 C. civ. Consecinţe ______________365 
669. Acţiune posesorie. Formularea ei de către cel care a închiriat  

bunul imobil. Inadmisibilitate ________________________________365 
2.2.2. Acţiunea posesorie în reintegrare [art. 674 alin. (2) C. proc. civ.]____365 

2.2.2.1. Dispensa de probaţiune [art. 674 alin. (2) şi (3) C. proc. civ.] _____365 

670. Acţiune posesorie. Condiţii___________________________________365 
§3. Procedura divorţului __________________________________________366 

3.1. Derogări de la dreptul comun _________________________________366 

3.1.1. Admisibilitatea unor mijloace de probă nepermise în principiu  
în dreptul comun ___________________________________________366 

3.1.1.1. Posibilitatea ascultării ca martori a rudelor şi afinilor, cu 
excepţia descendenţilor ______________________________________366 

671. Probe în divorţ. Dispoziţii derogatorii de la dreptul comun __________366 
3.2. Mijloace de probă admise ____________________________________366 

3.2.1. Martori _________________________________________________366 

672. Divorţ. Probatoriu testimonial_________________________________366 
3.2.2. Interogatoriul părţilor ______________________________________366 

673. Admisibilitatea interogatoriului. Excepţie de neconstituţionalitate  
în dovedirea motivelor de divorţ ______________________________366 

3.2.3. Înscrisurile şi înregistrările pe suport magnetic __________________368 

674. Divorţ. Înregistrarea pe suport magnetic a convorbirilor soţiei-pârâte. 
Folosirea transcrierii convorbirilor ca procedeu de probă în proces. 
Admisibilitate_____________________________________________368 
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3.3. Aprecierea probelor _________________________________________369 

675. Apreciere probe. Culpa exclusivă a reclamantului. Respingerea  
cererii ___________________________________________________369 

676. Divorţ. Audiere ca martor a mamei reclamantului. Înlăturarea  
depoziţiei. Condiţii _________________________________________370 

3.4. Cererile accesorii ___________________________________________370 

3.4.1. Decizia de încredinţare a minorilor [art. 42 alin. (1) C. fam.] _______370 

677. Divorţ. Încredinţare minor. Criterii de apreciere___________________370 
678. Divorţ. Încredinţarea copiilor spre creştere şi educare. Elemente de 

apreciere a intereselor copiilor. Opţiunea copiilor _________________371 
679. Divorţ. Soluţionarea doar a cererii principale. Cereri accesorii  

netranşate. Necesitatea unui probatoriu unitar. Consecinţe __________371 
680. Decizia privind încredinţarea minorului. Interesul superior al  

minorului – condiţie esenţială în luarea măsurii___________________371 
3.4.2. Ascultarea minorului (art. 1441 C. proc. civ.) ____________________372 

681. Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani după  
pronunţarea hotărârii de fond. Încredinţarea minorului _____________372 

3.4.3. Contribuţia părinţilor la cheltuielile privind creşterea, educarea 
minorilor _________________________________________________373 

682. Contribuţia părinţilor la cheltuielile privind creşterea şi educarea  
minorilor. Condiţii de stabilire ________________________________373 

683. Obligaţia legală de întreţinere. Cuantum lunar. Majorare____________373 
684. Obligaţie legală de întreţinere. Pensie de întreţinere stabilită  

procentual________________________________________________374 
3.4.4. Încuviinţarea învoielii părinţilor cu privire la încredinţare  

şi contribuţia părinţilor la creşterea, educarea minorilor____________375 

685. Încredinţare minor. Învoiala părinţilor privitoare la încredinţarea  
copiilor __________________________________________________375 

686. Obligaţie legală de întreţinere. Convenţia părinţilor cu privire la  
cuantumul ei. Consecinţe ____________________________________375 

687. Ocrotirea minorilor. Învoiala părinţilor cu privire la încredinţarea  
copiilor minori spre creştere şi educare. Natura convenţiei.  
Cenzurarea ei de către instanţă. Admisibilitate ___________________375 

688. Încredinţare minor. Învoiala părinţilor. Obligaţia instanţei de a o  
cenzura, prin raport la interesul minorului _______________________376 

§4. Partajul judiciar ______________________________________________377 
4.1. Tranzacţia exclude administrarea de alte probe decât înscrisul  

în baza căruia se face împărţeala ______________________________377 

4.1.1. Împărţeala bunurilor comune ________________________________377 

689. Hotărâre de expedient prin care se consfinţeşte convenţia părţilor.  
Acţiune în anularea convenţiei. Admisibilitate ___________________377 

690. Împărţeala bunurilor comune ale soţilor printr-o tranzacţie  
încheiată în timpul procesului de divorţ. Admisibilitatea unui partaj 
suplimentar pe cale judecătorească_____________________________377 

691. Convenţie asupra probelor. Împărţeală. Partaj voluntar. Posibilitatea 
achiesării la proba cu martori pentru dovedirea acestuia ____________378 

692. Tranzacţie. Ieşirea bunului – obiect al tranzacţiei – din patrimoniul  
părţilor. Cauză ilicită _______________________________________378 

693. Înscris sub semnătură privată referitor la bunul ce constituia obiect  
al tranzacţiei. Consecinţe ____________________________________379 

4.2. Lipsa tranzacţiei. Administrarea oricăror mijloace de probă _________380 
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4.2.1. Partajul judiciar succesoral _________________________________380 

4.2.1.1. Dovada decesului autorului comoştenitorilor __________________380 

694. Competenţă teritorială. Dovada decesului autorului comoştenitorilor. 
Ultimul domiciliu__________________________________________380 

4.2.1.2. Dovada raporturilor de rudenie _____________________________381 

695. Persoană îndreptăţită la restituire conform art. 3 din Legea nr. 10/2001. 
Excepţia instituită prin art. 4 alin. (2) din aceeaşi lege. Consecinţe ____381 

696. Dovada raporturilor de rudenie. Adopţie cu efecte restrânse efectuată 
înainte de intrarea în vigoare a Codului familiei. Lipsa cererii de 
transformare a adopţiei în înfiere cu efecte depline. Consecinţe ______382 

4.2.1.3. Dovada calităţii de moştenitor ______________________________382 

4.2.1.3.1. Certificatul de moştenitor ________________________________382 

697. Acceptarea moştenirii. Constatarea calităţii de moştenitor. Acte 
doveditoare_______________________________________________382 

698. Certificatul de moştenitor. Omisiunea bunului imobil revendicat. 
Consecinţe _______________________________________________383 

699. Certificat de moştenitor. Forţa probantă _________________________383 
700. Forţa probantă a certificatului de moştenitor în privinţa calităţii de 

moştenitor________________________________________________384 
701. Certificat de moştenitor. Bunuri succesorale omise. Consecinţe ______385 

4.2.1.3.2. Testamentul ___________________________________________385 

702. Aprecierea probelor. Testament autentic. Cerere de anulare  
pentru lipsă de consimţământ_________________________________385 

703. Înscris autentic – testament. Acţiune vizând nulitatea relativă a acestuia 
pentru lipsa discernământului în exprimarea voinţei testatorului.  
Nulitate relativă. Inadmisibilitatea reţinerii, pentru prima dată în  
apel, a unei cauze de nulitate absolută __________________________386 

704. Testament autentic. Dovada lipsei de discernământ a testatorului.  
Obiectul înscrierii în fals ____________________________________386 

705. Testament olograf. Condiţii de valabilitate. Depunerea înscrisului  
original __________________________________________________387 

706. Succesiuni. Testament olograf. Condiţii vizând validitatea acestuia ___387 
4.2.2. Partajul bunului în coproprietate _____________________________388 

4.2.2.1. Înscrisurile prin care se constată actele juridice prin care s-a  
dobândit coproprietatea _____________________________________388 

707. Ieşire din indiviziune. Bunul aflat în stare de indiviziune. 
Greşita reţinere a inexistenţei stării de indiviziune. Consecinţe _______388 

708. Ieşire din indiviziune. Condiţii. Contract de vânzare-cumpărare. 
Interpretarea clauzelor îndoielnice _____________________________389 
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713. Partaj. Încheiere pronunţată în condiţiile art. 6736 C. proc. civ.  
Donaţie deghizată__________________________________________391 

§5. Refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute ___________________392 
5.1. Ipoteze____________________________________________________392 

5.1.1. Reconstituirea hotărârii judecătoreşti de prima instanţă împotriva 
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714. Refacerea dosarului. Dispariţie după judecata în apel_______________392 
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poate fi refăcută în condiţiile art. 583 alin. (1) şi (2) C. proc. civ. _____393 

715. Refacerea dosarelor dispărute. Situaţii în care se poate dispune  
refacerea dosarului _________________________________________393 

§6. Măsurile asigurătorii __________________________________________394 
6.1. Sechestrul asigurător ________________________________________394 

6.1.1. Probaţiunea în situaţia art. 591 alin. (1) C. proc. civ. _____________394 

6.1.1.1. Înscrisul care constată creanţa exigibilă ______________________394 

716. Sechestru asigurător. Înscris privind depunerea cauţiunii. Consecinţe __394 
717. Măsuri asigurătorii. Sechestru asigurător. Cauţiune ________________395 

6.1.1.2. Înscrisul privind depunerea cauţiunii_________________________395 

718. Plata cauţiunii. Dovada ______________________________________395 
6.1.2. Probaţiunea în situaţia art. 591 alin. (2) C. proc. civ. _____________395 

6.1.2.1. Înscrisul privind depunerea cauţiunii_________________________395 

719. Cererea de înfiinţare sechestru asigurător. Creanţă ce nu este  
constatată în scris. Necesitatea consemnării cauţiunii odată cu  
depunerea cererii __________________________________________395 

720. Lipsa unui înscris doveditor al creanţei. Obligativitatea consemnării  
unei cauţiuni de 1/2 din valoarea reclamată. Inaplicabilitatea  
art. 7231 C. proc. civ. _______________________________________396 

6.1.3. Probaţiunea în situaţia art. 591 alin. (3) C. proc. civ. _____________396 

6.1.3.1. Înscrisul constatator al creanţei neexigibile____________________396 

721. Încuviinţarea sechestrului judiciar în lipsa unui proces. Consecinţe  
strict prevăzute de lege. Temerea privind sustragerea bunurilor ce 
constituie garanţia creditorului________________________________396 

722. Admisibilitatea cererii de instituire a sechestrului în situaţia în  
care se invocă o creanţă dintr-o faptă ilicită. Condiţii ______________397 

6.1.3.2. Înscrisul privind depunerea cauţiunii_________________________397 

723. Insolvabilitatea debitorului. Nerelevanţă asupra modului de soluţionare  
a cererii. Obligativitatea depunerii cauţiunii. Consecinţe____________397 

6.2. Poprirea asigurătorie________________________________________398 

724. Poprire asigurătorie. Cauţiune. Creanţă necuprinsă într-un act autentic. 
Necesitatea existenţei pe rolul aceleiaşi instanţe a acţiunii principale  
între părţi ________________________________________________398 

725. Poprire asigurătorie. Lipsa actului scris. Cauţiune. Contestaţie la 
încuviinţarea popririi asigurătorii. Răspundere civilă delictuală ______399 

6.3. Sechestrul judiciar __________________________________________399 

6.3.1. Probaţiunea în situaţia cerută de art. 599 alin. (1) C. proc. civ.______399 

6.3.1.1. Înscrisuri. Interogatoriul instanţei ___________________________399 

726. Sechestru judiciar. Condiţii pentru admisibilitatea cererii. Lipsa  
dovezilor care să ateste necesitatea măsurii. Consecinţe ____________399 

727. Sechestru judiciar. Probe ____________________________________400 
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728. Sechestru judiciar. Condiţii___________________________________400 
6.3.2. Probaţiunea în cazul art. 599 alin. (2) C. proc. civ. _______________401 

6.3.2.1. Martori şi prezumţii pentru dovada motivelor determinante  
ale temerii creditorului ______________________________________401 

729. Sechestru judiciar. Temerea insuflată creditorului. Probatorii ________401 
6.3.2.2. Înscrisuri pentru dovada faptului că bunul face obiectul  
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debitorului ________________________________________________401 

730. Sechestru judiciar. Refuz de restituire a unui lucru nelitigios_________401 
6.3.3. Probaţiunea în cazul art. 599 alin. (3) C. proc. civ. _______________401 

6.3.3.1. Înscrisuri, martori şi prezumţia pentru dovada de 
 insolvabilitate a debitorului __________________________________401 

731. Sechestru judiciar. Autoturism bun comun. Litigiu de partaj între soţi. 
Solicitare de admitere a cererii de sechestru judiciar cu aplicare de  
sigilii. Admisibilitate. Înscrisuri doveditoare noi __________________401 

6.3.3.2. Martori şi prezumţii pentru dovada motivelor temeinice care au 
determinat bănuiala sau temerea creditorului_____________________402 

732. Sechestru judiciar. Proces de divorţ în faza termenului de gândire. 
Autoturism bun comun folosit exclusiv de soţ. Admisibilitatea  
cererii de sechestru asigurător formulate de soţie__________________402 

 

 


