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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000
pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 138 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea ∫i
completarea Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din
2 octombrie 2000, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I, punctul 1 va avea urm„torul cuprins:
î1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 2. — Tribunalul judec„:
1. Ón prim„ instan˛„:
a) procesele ∫i cererile Ón materie comercial„ al c„ror
obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum ∫i
procesele ∫i cererile Ón aceast„ materie al c„ror obiect este
neevaluabil Ón bani;
b) procesele ∫i cererile Ón materie civil„ al c„ror obiect
are o valoare de peste 5 miliarde lei, cu excep˛ia cererilor
de Ómp„r˛eal„ judiciar„, a cererilor Ón materia succesoral„,
a cererilor neevaluabile Ón bani ∫i a cererilor privind materia
fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau,
dup„ caz, posesorii, formulate de ter˛ii v„t„ma˛i Ón
drepturile lor prin aplicarea legilor Ón materia fondului
funciar;
c) conflictele de munc„, cu excep˛ia celor date prin lege
Ón competen˛a altor instan˛e;
d) procesele ∫i cererile Ón materie de contencios
administrativ, Ón afar„ de cele date Ón competen˛a cur˛ilor
de apel;
e) procesele ∫i cererile Ón materie de crea˛ie intelectual„
∫i de proprietate industrial„;
f) procesele ∫i cererile Ón materie de expropriere;
g) cererile pentru Óncuviin˛area, nulitatea sau desfacerea
adop˛iei;
h) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin
erori judiciare s„v‚r∫ite Ón procesele penale;
i) cererile pentru recunoa∫terea, precum ∫i cele pentru
Óncuviin˛area execut„rii silite a hot„r‚rilor date Ón ˛„ri str„ine;
2. ca instan˛e de apel, apelurile declarate Ómpotriva
hot„r‚rilor pronun˛ate de judec„torii Ón prim„ instan˛„;
3. ca instan˛e de recurs, recursurile declarate Ómpotriva
hot„r‚rilor pronun˛ate de judec„torii, care, potrivit legii, nu
sunt supuse apelului;
4. Ón orice alte materii date prin lege Ón competen˛a lor.»“
2. La articolul I, punctele 2 ∫i 3 se abrog„.

3. La articolul I, punctul 4 va avea urm„torul cuprins:
î4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 3. — Cur˛ile de apel judec„:
1. Ón prim„ instan˛„, procesele ∫i cererile Ón materie de
contencios administrativ privind actele autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor centrale;
2. ca instan˛e de apel, apelurile declarate Ómpotriva
hot„r‚rilor pronun˛ate de tribunale Ón prim„ instan˛„;
3. ca instan˛e de recurs, recursurile declarate Ómpotriva
hot„r‚rilor pronun˛ate de tribunale Ón apel sau Ómpotriva
hot„r‚rilor pronun˛ate Ón prim„ instan˛„ de tribunale, care,
potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum ∫i Ón orice
alte cazuri expres prev„zute de lege;
4. Ón orice alte materii date prin lege Ón competen˛a
lor.»“
4. La articolul I, punctul 5 se abrog„.
5. La articolul I punctul 8, alineatul 5 al articolului 22 va
avea urm„torul cuprins:
îInstan˛a competent„ s„ judece conflictul va hot„rÓ Ón
camera de consiliu, f„r„ citarea p„r˛ilor. Hot„r‚rea este
supus„ recursului Ón termen de 5 zile de la comunicare, cu
excep˛ia celei pronun˛ate de Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, care este irevocabil„.“
6. La articolul I, dup„ punctul 9 se introduc dou„
puncte noi, punctele 91 ∫i 92, cu urm„torul cuprins:
î9 1 . La articolul 28 se introduc dou„ alineate noi,
alineatele 2 ∫i 3, cu urm„torul cuprins:
«Nu se pot recuza to˛i judec„torii unei instan˛e sau ai
unei sec˛ii a acesteia.
Pentru acelea∫i motive de recuzare nu se poate formula
o nou„ cerere Ómpotriva aceluia∫i judec„tor.»
9 2 . La articolul 30, alineatul 2 va avea urm„torul
cuprins:
«Œn cazul c‚nd din pricina recuz„rii nu se poate alc„tui
completul de judecat„, cererea de recuzare se judec„ de
instan˛a ierarhic superioar„.»“
7. La articolul I, punctul 10 va avea urm„torul cuprins:
î10. Alineatul 3 al articolului 30 se abrog„.“
8. La articolul I, dup„ punctul 10 se introduc dou„
puncte noi, punctele 101 ∫i 102, cu urm„torul cuprins:
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î101. La articolul 30, dup„ alineatul 3 se introduce un
alineat nou, alineatul 4, cu urm„torul cuprins:
«Cererile de recuzare a instan˛elor ierarhic superioare
formulate la instan˛a care solu˛ioneaz„ litigiul sunt
inadmisibile.»
10 2 . La articolul 31, alineatul 1 va avea urm„torul
cuprins:
«Instan˛a decide asupra recuz„rii, Ón camera de consiliu,
f„r„ prezen˛a p„r˛ilor ∫i ascult‚nd pe judec„torul recuzat.»“
9. La articolul I, dup„ punctul 12 se introduc dou„
puncte noi, punctele 121 ∫i 122, cu urm„torul cuprins:
î121. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 37. — C‚nd una dintre p„r˛i are dou„ rude sau
afini p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv printre magistra˛ii
sau asisten˛ii judiciari ai instan˛ei, cealalt„ parte poate s„
cear„ str„mutarea pricinii la o alt„ instan˛„ de acela∫i grad.
Str„mutarea pricinii se mai poate cere pentru motive de
b„nuial„ legitim„ sau de siguran˛„ public„. B„nuiala se
socote∫te legitim„ de c‚te ori se poate presupune c„
nep„rtinirea judec„torilor ar putea fi ∫tirbit„ datorit„
Ómprejur„rii pricinii, calit„˛ii p„r˛ilor ori vr„jm„∫iilor locale.
Constituie motive de siguran˛„ public„ acele Ómprejur„ri
care creeaz„ presupunerea c„ judecata procesului la
instan˛a competent„ ar putea produce tulburarea ordinii
publice.»
12 2 . La articolul 38, alineatul 1 va avea urm„torul
cuprins:
«Str„mutarea pentru motiv de rudenie sau afinitate
trebuie cerut„ mai Ónainte de Ónceperea oric„rei dezbateri;
cea Óntemeiat„ pe b„nuial„ legitim„ sau pe siguran˛„
public„ se poate cere Ón orice stare a pricinii.»“
10. La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 38
va avea urm„torul cuprins:
îStr„mutarea pentru siguran˛„ public„ se poate cere
numai de c„tre procurorul de la Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.“
11. La articolul I, dup„ punctul 13 se introduce un
punct nou, punctul 131, cu urm„torul cuprins:
î13 1. La articolul 39, alineatul 2 va avea urm„torul
cuprins:
«Cererea de str„mutare Óntemeiat„ pe motive de
b„nuial„ legitim„ sau de siguran˛„ public„ se depune la
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.»“
12. La articolul I, dup„ punctul 20 se introduce un
punct nou, punctul 201, cu urm„torul cuprins:
î201. Alineatul 4 al articolului 68 va avea urm„torul
cuprins:
«Dac„ mandatul este dat unei alte persoane dec‚t unui
avocat, mandatarul nu poate pune concluzii dec‚t prin
avocat, cu excep˛ia consilierului juridic care, potrivit legii,
reprezint„ partea.»“
13. La articolul I, dup„ punctul 21 se introduce un
punct nou, punctul 211, cu urm„torul cuprins:
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î211. Articolul 74 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 74. — Cel care nu este Ón stare s„ fac„ fa˛„
cheltuielilor unei judec„˛i, f„r„ a primejdui propria sa
Óntre˛inere sau a familiei sale, poate cere instan˛ei s„-i
Óncuviin˛eze asisten˛„ judiciar„.»“
14. La articolul I punctul 22, punctul 1 al alineatului 1 al
articolului 75 va avea urm„torul cuprins:
î1. acordarea de scutiri, reduceri, e∫alon„ri sau am‚n„ri
pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar
∫i a cau˛iunilor;“.
15. La articolul I, dup„ punctul 22 se introduc patru
puncte noi, punctele 221—224, cu urm„torul cuprins:
î221. Articolul 76 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 76. — Cererea de asisten˛„ judiciar„ se face Ón
scris ∫i se depune la instan˛a de judecat„ pentru situa˛iile
prev„zute la art. 75 alin. 1 pct. 1 sau, dup„ caz, la baroul
avoca˛ilor pentru situa˛iile prev„zute la art. 75 alin. 1
pct. 2, potrivit legii.
Sumele necesare asisten˛ei judiciare gratuite se
stabilesc anual prin legea bugetului de stat.»
222. Articolul 77 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 77. — Cererea va cuprinde men˛iuni privind
obiectul ∫i natura procesului pentru care se solicit„
asisten˛a, identitatea, domiciliul ∫i starea material„ a
solicitantului, ata∫‚ndu-se, totodat„, dovezi scrise despre
veniturile sale ∫i despre obliga˛iile de Óntre˛inere sau de
plat„ pe care el le are fa˛„ de alte persoane.
Instan˛a va cerceta cererea, put‚nd solicita Ón leg„tur„
cu aceasta l„muriri ∫i dovezi p„r˛ilor sau informa˛ii scrise
autorit„˛ilor competente.
Asupra cererii instan˛a se va pronun˛a, f„r„ dezbateri,
prin Óncheiere dat„ Ón camera de consiliu.
Cererea Ómpreun„ cu Óncheierea de Óncuviin˛are a
asisten˛ei prev„zute la art. 75 alin. 1 pct. 2 se trimit, de
Óndat„, baroului, pentru a proceda la asigurarea asisten˛ei
judiciare Ón cauz„, potrivit legii.»
223. Articolul 78 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 78. — Orice parte interesat„ va putea Ónf„˛i∫a
oric‚nd instan˛ei dovezi cu privire la situa˛ia real„ a celui
c„ruia i s-a Óncuviin˛at cererea; asisten˛a judiciar„ nu se
suspend„ Ón cursul noilor cercet„ri.
Dac„ instan˛a constat„ c„ cererea de asisten˛„ a fost
f„cut„ cu rea-credin˛„, prin ascunderea adev„rului, ea
poate, prin Óncheiere, s„ oblige partea la plata sumelor
datorate. Dispozi˛iile art. 77 alin. 3 sunt aplicabile.»
224. Articolul 79 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 79. — Œncheierile prev„zute la art. 77 alin. 3 ∫i la
art. 78 alin. 2 nu sunt supuse nici unei c„i de atac.»“
16. La articolul I, punctul 23 va avea urm„torul cuprins:
î23. Articolul 81 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 81. — Cheltuielile pentru care partea a beneficiat
de scutiri sau reduceri prin Óncuviin˛area asisten˛ei judiciare
vor fi puse Ón sarcina celeilalte p„r˛i, dac„ aceasta a c„zut
Ón preten˛iile sale.
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Avoca˛ii desemna˛i pentru asigurarea ap„r„rii ∫i
asisten˛ei prev„zute la art. 75 alin. 1 pct. 2 au dreptul s„
cear„ instan˛ei de judecat„ ca onorariul lor s„ fie pus Ón
sarcina celeilalte p„r˛i, dac„ aceasta a c„zut Ón preten˛iile
sale.
Dispozitivul hot„r‚rii cuprinz‚nd obliga˛ia de plat„ a
sumelor prev„zute la alin. 1 ∫i 2, precum ∫i Óncheierea
privind obliga˛ia de plat„ a sumelor prev„zute la art. 78
alin. 2 constituie titlu executoriu.
Œn cazul Ón care titlul executoriu este temei pentru
executarea unei crean˛e bugetare, acesta va fi comunicat
din oficiu organelor competente.»“
17. La articolul I punctul 36, articolul 92 1 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 921. — Comunicarea cita˛iei ∫i a altor acte de
procedur„ nu se poate realiza prin afi∫are Ón cazul
persoanelor juridice, precum ∫i al asocia˛iilor sau
societ„˛ilor care, potrivit legii, pot sta Ón judecat„, cu
excep˛ia cazurilor Ón care se refuz„ primirea sau dac„ se
constat„ lipsa oric„rei persoane la sediul acestora.“
18. La articolul I punctul 39, partea introductiv„ ∫i
litera d) de la punctul 2 al alineatului 1 ale articolului 1081
vor avea urm„torul cuprins:
îDac„ legea nu prevede altfel, instan˛a, potrivit
dispozi˛iilor prezentului articol, va putea sanc˛iona
urm„toarele fapte s„v‚r∫ite Ón leg„tur„ cu procesul, astfel:
............................................................................................
d) neluarea de c„tre conduc„torul unit„˛ii Ón cadrul
c„reia urmeaz„ a se efectua o expertiz„ a m„surilor
necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea
la timp a expertizei, precum ∫i Ómpiedicarea de c„tre orice
persoan„ a efectu„rii expertizei Ón condi˛iile legii;“.
19. La articolul I punctul 39, dup„ litera g) a punctului 2
al alineatului 1 al articolului 1081 se introduc dou„ litere
noi, literele h) ∫i i), cu urm„torul cuprins:
îh) Ómpiedicarea Ón orice mod a exercit„rii, Ón leg„tur„
cu procesul, a atribu˛iilor ce revin judec„torilor, exper˛ilor
desemna˛i de instan˛„ Ón condi˛iile legii, agen˛ilor
procedurali, precum ∫i altor salaria˛i ai instan˛ei;
i) nerespectarea de c„tre executorul judec„toresc a
obliga˛iei de a depune la dosarul instan˛ei actele de
executare, potrivit dispozi˛iilor art. 3731 alin. 3.“
20. La articolul I punctul 42, articolul 114 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 114. — La primirea cererii de chemare Ón judecat„
pre∫edintele sau judec„torul care Ól Ónlocuie∫te va verifica
dac„ aceasta Óntrune∫te cerin˛ele prev„zute de lege. C‚nd
este cazul, reclamantului i se pune Ón vedere s„
completeze sau s„ modifice cererea ∫i s„ depun„, potrivit
art. 112 alin. 2 ∫i art. 113, cererea ∫i copii certificate de
pe toate Ónscrisurile pe care Ó∫i Óntemeiaz„ cererea.
Reclamantul va completa cererea de Óndat„. Atunci
c‚nd completarea nu este posibil„, cererea se va Ónregistra
∫i i se va acorda reclamantului un termen scurt. Œn cazul

Ón care cererea a fost primit„ prin po∫t„, reclamantului i se
vor comunica Ón scris lipsurile ei, cu men˛iunea c„, p‚n„ la
termenul acordat, urmeaz„ s„ fac„ complet„rile sau
modific„rile necesare.
Acordarea termenului, potrivit alin. 2, se face, Ón toate
cazurile, cu men˛iunea c„ neÓndeplinirea Ón acest termen a
obliga˛iilor privind completarea sau modificarea cererii poate
atrage suspendarea judec„˛ii.
Dac„ obliga˛iile privind completarea sau modificarea
cererii nu sunt Óndeplinite Ón termenul prev„zut la alin. 2,
suspendarea judec„˛ii se pronun˛„ prin Óncheiere potrivit
dispozi˛iilor art. 339.
Œn procesele Ón care, Ón condi˛iile art. 47, sunt mai mul˛i
reclaman˛i sau p‚r‚˛i, pre∫edintele instan˛ei, ˛in‚nd cont de
num„rul foarte mare al acestora, de necesitatea de a
asigura desf„∫urarea normal„ a activit„˛ii de judecat„, cu
respectarea drepturilor ∫i intereselor legitime ale p„r˛ilor, va
putea dispune reprezentarea lor prin mandatar ∫i
Óndeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale
numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul
acestuia. Reprezentarea se va face, dup„ caz, prin unul
sau mai mul˛i mandatari, persoane fizice sau persoane
juridice, dispozi˛iile art. 68 ∫i art. 1141 fiind aplicabile Ón
mod corespunz„tor. Dovada mandatului va fi depus„ de
c„tre reclaman˛i, Ón condi˛iile prev„zute la alin. 2, iar de
c„tre p‚r‚˛i, odat„ cu Ónt‚mpinarea. Dac„ p„r˛ile nu-∫i aleg
un mandatar sau nu se Ón˛eleg asupra persoanei
mandatarului, Ón cazul reclaman˛ilor vor fi aplicabile
dispozi˛iile alin. 4, iar Ón cazul p‚r‚˛ilor, pre∫edintele
instan˛ei va numi un curator special.“
21. La articolul I punctul 43, alineatele 3 ∫i 5 ale
articolului 1141 vor avea urm„torul cuprins:
îPrimul termen de judecat„ va fi stabilit astfel Ónc‚t de
la data primirii cita˛iei p‚r‚tul s„ aib„ la dispozi˛ie cel pu˛in
15 zile pentru a-∫i preg„ti ap„rarea, iar Ón procesele
urgente, cel pu˛in 5 zile. Pentru termenele urm„toare ∫i
primul termen fixat dup„ casarea cu trimitere, determinat„
de necercetarea fondului, r„m‚n aplicabile dispozi˛iile
art. 89 alin. 1.
............................................................................................
Sub rezerva dezbaterii la prima zi de Ónf„˛i∫are,
pre∫edintele, cu ocazia fix„rii termenului prev„zut la alin. 1,
dac„ s-a solicitat prin cerere, va putea dispune citarea
p‚r‚tului la interogatoriu, alte m„suri pentru administrarea
probelor, precum ∫i orice alte m„suri necesare pentru
desf„∫urarea procesului potrivit legii.“
22. La articolul I punctul 44, alineatul 2 al articolului 118
se abrog„.
23. La articolul I punctul 44, alineatul 3 al articolului 118
va avea urm„torul cuprins:
îŒn cazul Ón care p‚r‚tul nu este reprezentat sau asistat
de avocat, pre∫edintele Ói va pune Ón vedere, la prima zi
de Ónf„˛i∫are, s„ arate excep˛iile, dovezile ∫i toate
mijloacele sale de ap„rare despre care se va face vorbire
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Ón Óncheierea de ∫edin˛„; instan˛a Ói va acorda, la cerere,
un termen pentru preg„tirea ap„r„rii ∫i depunerea
Ónt‚mpin„rii.“
24. La articolul I, dup„ punctul 44 se introduce un
punct nou, punctul 441, cu urm„torul cuprins:
î441. Alineatul 1 al articolului 119 va avea urm„torul
cuprins:
«Dac„ p‚r‚tul are preten˛ii Ón leg„tur„ cu cererea
reclamantului, el poate s„ fac„ cerere reconven˛ional„.»“
25. La articolul I punctul 46, alineatul 2 al
articolului 129 va avea urm„torul cuprins:
îJudec„torul va pune Ón vedere p„r˛ilor drepturile ∫i
obliga˛iile ce le revin Ón calitatea lor din proces ∫i va st„rui,
Ón toate fazele procesuale, pentru solu˛ionarea amiabil„ a
cauzei.“
26. La articolul I punctul 46, alineatul 3 al
articolului 129 se abrog„.
27. La articolul I punctul 51, alineatul 3 al
articolului 153 va avea urm„torul cuprins:
îTermenul luat Ón cuno∫tin˛„ sau pentru care au fost
trimise cita˛iile nu poate fi preschimbat dec‚t pentru motive
temeinice ∫i cu citarea p„r˛ilor. Citarea acestora se face Ón
termen scurt, Ón camera de consiliu. Solu˛ionarea cererii de
preschimbare a primului termen de judecat„ este de
competen˛a pre∫edintelui instan˛ei, a vicepre∫edintelui
instan˛ei, a pre∫edintelui de sec˛ie ori a judec„torului care
Ól Ónlocuie∫te. Œn cursul judec„rii procesului cererea de
preschimbare a termenului se solu˛ioneaz„ de c„tre
completul de judecat„.“
28. La articolul I punctul 53, articolul 155 1 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 1551. — C‚nd constat„ c„ desf„∫urarea normal„ a
procesului este Ómpiedicat„ din vina p„r˛ii reclamante, prin
neÓndeplinirea obliga˛iilor prev„zute de lege ori stabilite Ón
cursul judec„˛ii, instan˛a poate suspenda judecata, ar„t‚nd
Ón Óncheiere care anume obliga˛ii nu au fost respectate.
Dispozi˛iile art. 1083 sunt aplicabile.
La cererea p„r˛ii, judecata va fi reluat„ dac„ obliga˛iile
la care se refer„ alin. 1 au fost Óndeplinite ∫i, potrivit legii,
aceasta poate continua. Dispozi˛iile art. 155 alin. 2 se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
29. La articolul I, dup„ punctul 55 se introduce un
punct nou, punctul 551, cu urm„torul cuprins:
î551. Dup„ articolul 171 se introduce un articol nou,
articolul 1711, cu urm„torul cuprins:
«Art. 1711. — Œn cazurile Ón care proba a fost dispus„
din oficiu sau la cererea procurorului Ón procesul pornit de
acesta Ón condi˛iile art. 45 alin. 2, instan˛a va stabili, prin
Óncheiere, cheltuielile de administrare a probei ∫i partea
care trebuie s„ le pl„teasc„, put‚ndu-le pune ∫i Ón sarcina
ambelor p„r˛i.»“
30. La articolul I punctul 64, alineatul 1 al articolului 202
va avea urm„torul cuprins:
îDac„ p„r˛ile nu se Ónvoiesc asupra numirii exper˛ilor, ei
se vor numi de c„tre instan˛„, prin tragere la sor˛i, Ón
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∫edin˛„ public„, de pe lista Óntocmit„ ∫i comunicat„ de
c„tre biroul local de expertiz„, cuprinz‚nd persoanele
Ónscrise Ón eviden˛a celor autorizate, potrivit legii, s„
efectueze expertize judiciare.“
31. La articolul I, punctul 67 se abrog„.
32. La articolul I, dup„ punctul 72 se introduce un
punct nou, punctul 721, cu urm„torul cuprins:
î721. La capitolul III al titlului III din cartea a II-a, dup„
articolul 241 se introduce sec˛iunea a III-a1 cu urm„torul
cuprins:
«SECﬁIUNEA a III-a1
Cercetarea procesului Ón cazul administr„rii probelor
de c„tre avoca˛i

Art. 241 1 . — Dispozi˛iile prezentei sec˛iuni sunt
aplicabile numai Ón cazul litigiilor patrimoniale, afar„ de
acelea ce privesc drepturi asupra c„rora legea nu permite
a se face tranzac˛ie.
Art. 241 2 . — La prima zi de Ónf„˛i∫are p„r˛ile pot
conveni ca avoca˛ii care le asist„ ∫i le reprezint„ s„
administreze probele Ón cauz„, potrivit dispozi˛iilor prezentei
sec˛iuni.
Consim˛„m‚ntul pentru administrarea probelor, prev„zut
la alin. 1, se va da de c„tre p„r˛i, personal sau prin
mandatar cu Ómputernicire special„, Ón fa˛a instan˛ei,
lu‚ndu-se act despre aceasta Ón Óncheiere, sau prin Ónscris
Óntocmit Ón fa˛a avocatului, care este obligat s„ certifice
consim˛„m‚ntul ∫i semn„tura p„r˛ii pe care o asist„ sau o
reprezint„. Dac„ sunt mai multe p„r˛i asistate de acela∫i
avocat, consim˛„m‚ntul se va da de fiecare dintre ele
separat.
Totodat„, fiecare parte este obligat„ s„ declare c„
pentru procedura din prezenta sec˛iune Ó∫i alege domiciliul
la avocatul care o reprezint„.
Consim˛„m‚ntul dat potrivit alin. 2 nu poate fi revocat
de c„tre una dintre p„r˛i.
Art. 2413. — Œn cazul reprezent„rii p„r˛ilor Ón condi˛iile
art. 241 2 , ∫edin˛ele de judecat„ se pot desf„∫ura Ón
camera de consiliu, cu participarea obligatorie a avoca˛ilor,
fiind admise ∫i p„r˛ile ori, c‚nd este cazul, mandatarii lor.
Art. 241 4 . — Dup„ constatarea valabilit„˛ii
consim˛„m‚ntului dat conform art. 2412 instan˛a:
1. va rezolva excep˛iile ce se invoc„ ori pe care le
poate ridica din oficiu;
2. va hot„rÓ asupra cererilor de interven˛ie formulate de
p„r˛i sau de ter˛e persoane, Ón condi˛iile legii;
3. va examina fiecare preten˛ie ∫i ap„rare Ón parte, pe
baza cererii de chemare Ón judecat„, a Ónt‚mpin„rii ∫i a
explica˛iilor avoca˛ilor;
4. va constata care dintre preten˛ii sunt recunoscute ∫i
care sunt contestate;
5. la cerere, va dispune, Ón condi˛iile legii, m„suri
asigur„torii, m„suri pentru asigurarea dovezilor ori pentru
constatarea unei situa˛ii de fapt, Ón cazul Ón care aceste
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m„suri nu au fost luate, Ón tot sau Ón parte, potrivit
art. 1141 alin. 6;
6. va lua act de renun˛area reclamantului, de
achiesarea p‚r‚tului sau de tranzac˛ia p„r˛ilor;
7. va Óncuviin˛a probele solicitate de p„r˛i, pe care le
g„se∫te concludente, precum ∫i pe cele pe care, din oficiu,
le consider„ necesare pentru judecarea procesului;
dispozi˛iile art. 168 sunt aplicabile;
8. va decide Ón leg„tur„ cu orice alte cereri care se pot
formula la prima zi de Ónf„˛i∫are.
C‚nd, potrivit legii, cererile ar„tate la alin. 1 pot fi
formulate ∫i ulterior primei zile de Ónf„˛i∫are, instan˛a poate
acorda Ón acest scop un termen scurt dat Ón cuno∫tin˛„
p„r˛ilor reprezentate prin avocat.
Dispozi˛iile art. 131 ∫i 138, cu excep˛ia celor de la
pct. 4 al acestui din urm„ articol, sunt aplicabile.
Partea care lipse∫te nejustificat la termenul de
Óncuviin˛are a dovezilor va fi dec„zut„ din dreptul de a mai
propune ∫i administra orice dovad„, cu excep˛ia celei cu
Ónscrisuri, dar va putea participa la administrarea dovezilor
de c„tre cealalt„ parte ∫i va putea combate aceste dovezi.
Art. 2415. — Pentru administrarea probelor de c„tre
avoca˛i instan˛a va stabili un termen de p‚n„ la 6 luni,
˛in‚nd seama de volumul ∫i complexitatea acestora.
Termenul prev„zut la alin. 1 va putea fi prelungit dac„
Ón cursul administr„rii probelor:
1. se invoc„ o excep˛ie sau un incident procedural
asupra c„ruia, potrivit legii, instan˛a trebuie s„ se pronun˛e;
Ón acest caz, termenul se prelunge∫te cu timpul necesar
solu˛ion„rii excep˛iei sau incidentului;
2. a Óncetat, din orice cauz„, contractul de asisten˛„
juridic„ dintre una din p„r˛i ∫i avocatul s„u; Ón acest caz,
termenul se prelunge∫te cu cel mult o lun„ pentru
angajarea altui avocat;
3. una dintre p„r˛i a decedat; Ón acest caz, termenul se
prelunge∫te cu timpul Ón care procesul este suspendat
potrivit art. 243 alin. 1 pct. 1 sau cu termenul acordat p„r˛ii
interesate pentru introducerea Ón proces a mo∫tenitorilor;
4. Ón orice alte cazuri Ón care legea prevede
suspendarea procesului, termenul se prelunge∫te cu
perioada suspend„rii, dispozi˛iile art. 242 alin. 1 pct. 2
nefiind Óns„ aplicabile.
Art. 2416. — Œn cel mult 15 zile de la Óncuviin˛area
probelor avoca˛ii p„r˛ilor vor prezenta instan˛ei programul
de administrare a acestora, purt‚nd semn„tura avoca˛ilor,
Ón care se vor ar„ta locul ∫i data administr„rii fiec„rei
probe. Programul se Óncuviin˛eaz„ de instan˛„, Ón camera
de consiliu, ∫i este obligatoriu pentru p„r˛i ∫i avoca˛ii lor.
Œn procesele prev„zute la art. 45 alin. 3 ∫i 4 programul
Óncuviin˛at potrivit alin. 1 va fi comunicat de Óndat„
procurorului, Ón condi˛iile art. 24117.
Probele pot fi administrate Ón cabinetul unuia dintre
avoca˛i sau Ón orice alt loc convenit, dac„ natura probei
impune aceasta. P„r˛ile, prin avoca˛i, sunt obligate s„-∫i

comunice Ónscrisurile ∫i orice alte acte, prin scrisoare
recomandat„ cu confirmare de primire sau Ón mod direct,
sub luare de semn„tur„.
Nerespectarea nejustificat„ a programului prev„zut la
alin. 1 atrage dec„derea p„r˛ii din dreptul de a mai
administra proba respectiv„.
Dispozi˛iile art. 170 sunt aplicabile.
Art. 2417. — Dac„ Ón cursul administr„rii probelor una
dintre p„r˛i formuleaz„ o cerere, invoc„ o excep˛ie,
inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind
administrarea probelor, ea va sesiza instan˛a care, cu
citarea celeilalte p„r˛i, prin Óncheiere dat„ Ón camera de
consiliu, se va pronun˛a de Óndat„, iar c‚nd este necesar,
Ón cel mult 30 de zile de la data la care a fost sesizat„.
Œncheierea poate fi atacat„ numai o dat„ cu fondul
procesului.
Art. 2418. — Œn cazul Ón care se dispune Ónf„˛i∫area
unui Ónscris de˛inut de o autoritate sau de o alt„ persoan„,
instan˛a, potrivit dispozi˛iilor art. 175, va dispune solicitarea
Ónscrisului ∫i, Óndat„ ce acesta este depus la instan˛„,
comunicarea lui Ón copie fiec„rui avocat.
Art. 241 9 . — Dac„ una dintre p„r˛i nu recunoa∫te
scrisul sau semn„tura dintr-un Ónscris, avocatul p„r˛ii
interesate, potrivit art. 241 7 , va solicita instan˛ei s„
procedeze la verificarea de scripte.
Art. 24110. — Martorii vor fi asculta˛i, la locul ∫i data
prev„zute Ón programul Óncuviin˛at de instan˛„, de c„tre
avoca˛ii p„r˛ilor, Ón condi˛iile art. 192 ∫i 196, care se aplic„
Ón mod corespunz„tor. Ascultarea martorilor se face f„r„
prestare de jur„m‚nt, pun‚ndu-li-se Óns„ Ón vedere c„,
dac„ nu vor spune adev„rul, s„v‚r∫esc infrac˛iunea de
m„rturie mincinoas„. Despre toate acestea se face
men˛iune Ón declara˛ia scris„.
Martorii ar„ta˛i la art. 195 vor fi asculta˛i numai de c„tre
instan˛„.
Art. 24111. — M„rturia se va consemna Óntocmai de
c„tre o persoan„ convenit„ de p„r˛i ∫i se va semna, pe
fiecare pagin„ ∫i la sf‚r∫itul ei, de c„tre avoca˛ii p„r˛ilor,
de cel ce a consemnat-o ∫i de martor, dup„ ce acesta a
luat cuno∫tin˛„ de cuprinsul consemn„rii.
Orice ad„ugiri, ∫ters„turi sau schimb„ri Ón cuprinsul
m„rturiei trebuie Óncuviin˛ate prin semn„tura celor ar„ta˛i la
alin. 1, sub sanc˛iunea de a nu fi luate Ón seam„.
Dac„ m„rturia a fost stenodactilografiat„, aceasta va fi
transcris„. At‚t stenograma, c‚t ∫i transcrierea ei vor fi
semnate potrivit alin. 1 ∫i depuse la dosar.
Art. 241 12 . — P„r˛ile pot conveni ca declara˛iile
martorilor s„ fie consemnate ∫i autentificate de un notar
public. Dispozi˛iile art. 24110 sunt aplicabile.
Art. 241 13 . — Œn cazul Ón care este Óncuviin˛at„ o
expertiz„, Ón programul administr„rii probelor p„r˛ile vor
trece numele expertului pe care Ól vor alege prin Ónvoiala
lor, precum ∫i numele consilierilor fiec„reia dintre ele.
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Dac„ p„r˛ile nu se Ónvoiesc asupra alegerii expertului,
ele vor cere instan˛ei s„ procedeze la desemnarea
acestuia, potrivit art. 202.
Expertul este obligat s„ efectueze expertiza ∫i s„ o
predea avoca˛ilor p„r˛ilor, sub semn„tur„ de primire, cu cel
pu˛in 30 de zile Ónainte de termenul fixat de instan˛„
potrivit art. 2415. De asemenea, el are Óndatorirea s„ dea
explica˛ii avoca˛ilor ∫i p„r˛ilor, iar dup„ fixarea termenului
de judecat„, s„ se conformeze dispozi˛iilor art. 211 ∫i
urm„toarele.
Art. 241 14 . — Dac„ s-a dispus o cercetare la fa˛a
locului, aceasta se va face de c„tre instan˛„ potrivit
dispozi˛iilor art. 215—217. Procesul-verbal prev„zut la
art. 216 alin. 2 va fi Óntocmit Ón at‚tea exemplare c‚te
p„r˛i sunt ∫i va fi Ónm‚nat avoca˛ilor acestora Ón cel mult
5 zile de la efectuarea cercet„rii.
Art. 241 15 . — C‚nd s-a Óncuviin˛at chemarea la
interogatoriu, instan˛a va cita p„r˛ile, la termenul stabilit, Ón
camera de consiliu. Copii de pe interogatoriul astfel luat,
precum ∫i de pe cel dispus ∫i primit potrivit art. 222 alin. 1
vor fi Ónm‚nate de Óndat„ avoca˛ilor p„r˛ilor.
Art. 24116. — Instan˛a, Ón condi˛iile art. 2417, va hot„rÓ
asupra cererii de Ónlocuire a martorilor, de ascultare din
nou sau de confruntare a acestora.
De asemenea, Ón condi˛iile ar„tate la alin. 1, instan˛a se
va pronun˛a cu privire la cererea de a se admite noi
martori sau alte probe ce se dovedesc necesare ∫i care
nu puteau fi prev„zute pentru a fi solicitate potrivit
art. 2414 alin. 1 pct. 7.
Art. 241 17 . — Dup„ administrarea tuturor probelor
Óncuviin˛ate de instan˛„ reclamantul, prin avocatul s„u, va
redacta concluziile scrise privind sus˛inerea preten˛iilor sale,
pe care le va trimite, prin scrisoare recomandat„ cu
confirmare de primire, sau le va Ónm‚na Ón mod direct, sub
luare de semn„tur„, celorlalte p„r˛i din proces ∫i, c‚nd
este cazul, Ministerului Public.
Dup„ primirea concluziilor scrise ale reclamantului
fiecare parte, prin avocatul s„u, va redacta propriile
concluzii scrise pe care le va comunica, potrivit alin. 1,
reclamantului, celorlalte p„r˛i, precum ∫i, c‚nd este cazul,
Ministerului Public.
Art. 24118. — Avoca˛ii p„r˛ilor vor alc„tui pentru fiecare
parte c‚te un dosar ∫i unul pentru instan˛„, Ón care vor
depune c‚te un exemplar al tuturor Ónscrisurilor prin care,
potrivit legii, se constat„ administrarea fiec„rei probe.
Dosarele prev„zute la alin. 1 vor fi numerotate, ∫nuruite
∫i vor purta semn„tura avoca˛ilor p„r˛ilor pe fiecare pagin„.
Art. 241 19 . — La expirarea termenului stabilit de
instan˛„ potrivit art. 241 5 avoca˛ii p„r˛ilor vor prezenta
Ómpreun„ instan˛ei dosarul cauzei Óntocmit potrivit
art. 24118.
Primind dosarul, instan˛a va fixa termenul de judecat„
dat Ón cuno∫tin˛„ p„r˛ilor, care nu va putea fi mai lung de
o lun„ de la data primirii dosarului. La termen, instan˛a
poate proceda la judecarea Ón fond a procesului, acord‚nd
p„r˛ilor cuv‚ntul pentru a pune concluzii prin avocat.
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Art. 241 20 . — La termenul prev„zut de art. 241 19
alin. 2, dac„ socote∫te necesar, instan˛a va dispune, prin
Óncheiere motivat„, s„ fie administrate nemijlocit Ón fa˛a sa
toate sau numai unele dintre probele administrate de
avoca˛i. Œn acest caz, pentru administrarea probelor instan˛a
va stabili termene scurte, Ón continuare, date Ón cuno∫tin˛„
p„r˛ilor.
Pentru prezentarea Ón fa˛a instan˛ei martorii vor fi cita˛i,
de asemenea, Ón termen scurt, cauzele fiind considerate
urgente. Dispozi˛iile art. 89 alin. 1 ∫i ale art. 188 alin. 2
sunt aplicabile.
Art. 241 21. — Dispozi˛iile sec˛iunii a III-a a acestui
capitol sunt aplicabile dac„ Ón prezenta sec˛iune nu se
prevede altfel.
La cererea avocatului sau a p„r˛ii interesate instan˛a
poate lua m„sura amenzii ∫i oblig„rii la plata de
desp„gubiri, Ón cazurile ∫i condi˛iile prev„zute de dispozi˛iile
art. 1081—1084.
Art. 241 22 . — Dispozi˛iile prezentei sec˛iuni sunt
aplicabile Ón mod corespunz„tor ∫i consilierilor juridici care,
potrivit legii, reprezint„ partea.»“
33. La articolul I, dup„ punctul 76 se introduce un
punct nou, punctul 761, cu urm„torul cuprins:
î761. Punctul 2 al alineatului 1 al articolului 244 va
avea urm„torul cuprins:
«2. c‚nd s-a Ónceput urm„rirea penal„ pentru o
infrac˛iune care ar avea o Ónr‚urire hot„r‚toare asupra
hot„r‚rii ce urmeaz„ s„ se dea.»“
34. La articolul I punctul 77, alineatul 1 al articolului
2441 va avea urm„torul cuprins:
îAsupra suspend„rii judec„rii procesului, instan˛a se va
pronun˛a prin Óncheiere care poate fi atacat„ cu recurs Ón
mod separat, cu excep˛ia celor pronun˛ate Ón recurs.“
35. La articolul I punctul 81, dup„ alineatul 2 al
articolului 252 se introduce un alineat nou, alineatul 3, cu
urm„torul cuprins:
îPerimarea cererii de chemare Ón judecat„ nu poate fi
ridicat„ pentru prima oar„ Ón instan˛a de apel.“
36. La articolul I, dup„ punctul 84 se introduce un
punct nou, punctul 841, cu urm„torul cuprins:
î841. Punctul 8 al alineatului 1 al articolului 261 va
avea urm„torul cuprins:
«8. men˛iunea c„ pronun˛area s-a f„cut Ón ∫edin˛„
public„, precum ∫i semn„turile judec„torilor ∫i grefierului.»“
37. La articolul I, dup„ punctul 85 se introduc trei
puncte noi, punctele 851, 852 ∫i 853, cu urm„torul cuprins:
î851. Alineatul 1 al articolului 264 va avea urm„torul
cuprins:
«Motivarea hot„r‚rii se va face Ón termen de cel mult
30 de zile de la pronun˛are. Dac„ instan˛a a fost alc„tuit„
din mai mul˛i magistra˛i, pre∫edintele va putea Óns„rcina pe
unul dintre ei cu redactarea hot„r‚rii.»
852. Alineatul 3 al articolului 266 va avea urm„torul
cuprins:
«Hot„r‚rea se va comunica p„r˛ilor, Ón copie, Ón cazul
c‚nd aceasta este necesar„ pentru curgerea termenului de
exercitare a apelului sau recursului.»
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853. Articolul 270 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 270. — Dac„ p‚r‚tul recunoa∫te o parte din
preten˛iile reclamantului, instan˛a, la cererea acestuia, va
da o hot„r‚re par˛ial„ Ón m„sura recunoa∫terii. Dispozi˛iile
art. 273 sunt aplicabile.»“
38. La articolul I punctul 91, alineatul 1 al
articolului 2811 va avea urm„torul cuprins:
îŒn cazul Ón care sunt necesare l„muriri cu privire la
Ón˛elesul, Óntinderea sau aplicarea dispozitivului hot„r‚rii ori
acesta cuprinde dispozi˛ii potrivnice, p„r˛ile pot cere
instan˛ei care a pronun˛at hot„r‚rea s„ l„mureasc„
dispozitivul sau s„ Ónl„ture dispozi˛iile potrivnice.“
39. La articolul I, dup„ punctul 93 se introduce un
punct nou, punctul 931, cu urm„torul cuprins:
î931. Articolul 282 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 282. — Hot„r‚rile date Ón prim„ instan˛„ de
judec„torie sunt supuse apelului la tribunal, iar hot„r‚rile
date Ón prim„ instan˛„ de tribunal sunt supuse apelului la
curtea de apel.
Œmpotriva Óncheierilor premerg„toare nu se poate face
apel dec‚t odat„ cu fondul, Ón afar„ de cazul c‚nd prin ele
s-a Óntrerupt cursul judec„˛ii.»“
40. La articolul I punctul 94, alineatul 1 al articolului
2821 va avea urm„torul cuprins:
îNu sunt supuse apelului hot„r‚rile judec„tore∫ti date Ón
prim„ instan˛„ Ón cererile introduse pe cale principal„
privind pensii de Óntre˛inere, litigii al c„ror obiect are o
valoare de p‚n„ la 1 miliard lei inclusiv, at‚t Ón materie
civil„, c‚t ∫i Ón materie comercial„, ac˛iunile posesorii,
precum ∫i cele referitoare la Ónregistr„rile Ón registrele de
stare civil„, luarea m„surilor asigur„torii ∫i Ón alte cazuri
prev„zute de lege.“
41. La articolul I, dup„ punctul 95 se introduc dou„
puncte noi, punctele 951 ∫i 952, cu urm„torul cuprins:
î951. Punctul 1 al alineatului 1 al articolului 287 va
avea urm„torul cuprins:
«1. numele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru
persoanele juridice, denumirea ∫i sediul, precum ∫i, dup„
caz, num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de
Ónscriere Ón registrul persoanelor juridice, codul fiscal ∫i
contul bancar. Dac„ apelantul locuie∫te Ón str„in„tate, va
ar„ta ∫i domiciliul ales Ón Rom‚nia, unde urmeaz„ s„ i se
fac„ toate comunic„rile privind procesul;».
952. Dup„ alineatul 3 al articolului 287 se introduce
alineatul 4 cu urm„torul cuprins:
«Termenul pentru depunerea motivelor de apel se
socote∫te de la comunicarea hot„r‚rii, chiar dac„ apelul
s-a f„cut mai Ónainte de comunicare.»“
42. La articolul I punctul 97, alineatul 2 al articolului 291
va avea urm„torul cuprins:
îDac„ intimatul lipse∫te la prima zi de Ónf„˛i∫are ∫i
instan˛a constat„ c„ motivele de apel nu au fost
comunicate, va dispune am‚narea cauzei ∫i efectuarea
comunic„rii, iar dac„ motivele nu au fost comunicate Ón
termen, instan˛a va dispune am‚narea cauzei cu
Óndeplinirea cerin˛elor art. 1141 alin. 3 sau 4, dup„ caz.“

43. La articolul I punctul 103, articolul 296 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 296. — Instan˛a de apel poate p„stra ori schimba,
Ón tot sau Ón parte, hot„r‚rea atacat„. Apelantului nu i se
poate Óns„ crea Ón propria cale de atac o situa˛ie mai grea
dec‚t aceea din hot„r‚rea atacat„.“
44. La articolul I punctul 104, alineatul 1 al
articolului 297 va avea urm„torul cuprins:
îŒn cazul Ón care se constat„ c„, Ón mod gre∫it, prima
instan˛„ a rezolvat procesul f„r„ a intra Ón cercetarea
fondului ori judecata s-a f„cut Ón lipsa p„r˛ii care nu a fost
legal citat„, instan˛a de apel va desfiin˛a hot„r‚rea atacat„
∫i va trimite cauza spre rejudecare primei instan˛e.“
45. La articolul I, dup„ punctul 106 se introduc dou„
puncte noi, punctele 1061 ∫i 1062, cu urm„torul cuprins:
î106 1 . La articolul 299, alineatele 1 ∫i 2 vor avea
urm„torul cuprins:
«Hot„r‚rile date f„r„ drept de apel, cele date Ón apel,
precum ∫i, Ón condi˛iile prev„zute de lege, hot„r‚rile altor
organe cu activitate jurisdic˛ional„ sunt supuse recursului.
Dispozi˛iile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile Ón mod
corespunz„tor.
Recursul se solu˛ioneaz„ de instan˛a imediat superioar„
celei care a pronun˛at hot„r‚rea Ón apel.»
1062. La articolul 299, alineatul 3 se abrog„.“
46. La articolul I punctul 109, alineatul 5 al articolului
300 va avea urm„torul cuprins:
îPentru motive temeinice, instan˛a poate reveni asupra
suspend„rii acordate, dispozi˛iile alin. 3 aplic‚ndu-se Ón
mod corespunz„tor.“
47. La articolul I, dup„ punctul 109 se introduce un
punct nou, punctul 1091, cu urm„torul cuprins:
î1091. Articolul 301 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 301. — Termenul de recurs este de 15 zile de la
comunicarea hot„r‚rii, dac„ legea nu dispune altfel.
Dispozi˛iile art. 284 alin. 2—4 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.»“
48. La articolul I, punctul 110 se abrog„.
49. La articolul I, dup„ punctul 111 se introduce un
punct nou, punctul 1111, cu urm„torul cuprins:
î1111. La articolul 304, punctul 10 se abrog„.“
50. La articolul I, punctele 114 ∫i 115 vor avea
urm„torul cuprins:
î114. La articolul 308, alineatul 3 se abrog„.
115. La articolul 308, alineatul 4 se abrog„.“
51. La articolul I, dup„ punctul 115 se introduce un
punct nou, punctul 1151, cu urm„torul cuprins:
î1151. Alineatul 5 al articolului 308 se abrog„.“
52. La articolul I punctul 116, alineatul 3 al articolului 312
va avea urm„torul cuprins:
îModificarea hot„r‚rii atacate se pronun˛„ pentru
motivele prev„zute de art. 304 pct. 6, 7, 8 ∫i 9, iar
casarea pentru cele prev„zute de art. 304 pct. 1, 2, 3, 4
∫i 5, precum ∫i Ón toate cazurile Ón care instan˛a a c„rei
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hot„r‚re este recurat„ a solu˛ionat procesul f„r„ a intra Ón
cercetarea fondului sau modificarea hot„r‚rii nu este
posibil„, fiind necesar„ administrarea de probe noi. Dac„
sunt g„site Óntemeiate mai multe motive, dintre care unele
atrag modificarea, iar altele casarea, instan˛a de recurs va
casa Ón Óntregime hot„r‚rea atacat„ pentru a se asigura o
judecat„ unitar„.“
53. La articolul I, dup„ punctul 120 se introduce un
punct nou, punctul 1201, cu urm„torul cuprins:
î1201. Alineatul 1 al articolului 318 va avea urm„torul
cuprins:
«Hot„r‚rile instan˛elor de recurs mai pot fi atacate cu
contesta˛ie c‚nd dezlegarea dat„ este rezultatul unei
gre∫eli materiale sau c‚nd instan˛a, resping‚nd recursul
sau admi˛‚ndu-l numai Ón parte, a omis din gre∫eal„ s„
cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de
casare.»“
54. La articolul I, dup„ punctul 121 se introduc dou„
puncte noi, punctele 1211 ∫i 1212, cu urm„torul cuprins:
î1211. Alineatul 2 al articolului 319 va avea urm„torul
cuprins:
«Contesta˛ia se poate face oric‚nd Ónainte de Ónceputul
execut„rii silite, iar Ón timpul ei, p‚n„ la Ómplinirea
termenului stabilit la art. 401 alin. 1 lit. b) sau c). Œmpotriva
hot„r‚rilor irevocabile care nu se aduc la Óndeplinire pe
cale de executare silit„, contesta˛ia poate fi introdus„ Ón
termen de 15 zile de la data c‚nd contestatorul a luat
cuno∫tin˛„ de hot„r‚re, dar nu mai t‚rziu de un an de la
data c‚nd hot„r‚rea a r„mas irevocabil„.»
1212. Dup„ articolul 319 se introduce un articol nou,
articolul 3191, cu urm„torul cuprins:
«Art. 319 1 . — Instan˛a poate suspenda executarea
hot„r‚rii a c„rei anulare se cere, sub condi˛ia depunerii
unei cau˛iuni. Dispozi˛iile art. 403 alin. 3 ∫i 4 se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.»“
55. La articolul I punctul 123, punctul 4 al articolului 322
va avea urm„torul cuprins:
î4. dac„ un judec„tor, martor sau expert, care a luat
parte la judecat„, a fost condamnat definitiv pentru o
infrac˛iune privitoare la pricin„ sau dac„ hot„r‚rea s-a dat
Ón temeiul unui Ónscris declarat fals Ón cursul sau Ón urma
judec„˛ii ori dac„ un magistrat a fost sanc˛ionat disciplinar
pentru exercitarea func˛iei cu rea-credin˛„ sau grav„
neglijen˛„ Ón acea cauz„;“.
56. La articolul I, dup„ punctul 129 se introduce un
punct nou, punctul 1291, cu urm„torul cuprins:
î1291. Alineatul 2 al articolului 328 va avea urm„torul
cuprins:
«Dac„ revizuirea s-a cerut pentru hot„r‚ri potrivnice
calea de atac este recursul, cu excep˛ia cazului Ón care
instan˛a de revizuire este Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, a c„rei hot„r‚re este irevocabil„.»“
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57. La articolul I, punctul 130 va avea urm„torul
cuprins:
î130. Articolul 329 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 329. — Procurorul general al Parchetului de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, din oficiu sau la
cererea ministrului justi˛iei, precum ∫i colegiile de
conducere ale cur˛ilor de apel au dreptul, pentru a se
asigura interpretarea ∫i aplicarea unitar„ a legii pe Óntreg
teritoriul Rom‚niei, s„ cear„ Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie s„ se pronun˛e asupra chestiunilor de drept care
au fost solu˛ionate diferit de instan˛ele judec„tore∫ti.
Deciziile prin care se solu˛ioneaz„ sesiz„rile se
pronun˛„ de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Solu˛iile se pronun˛„ numai Ón interesul legii, nu au
efect asupra hot„r‚rilor judec„tore∫ti examinate ∫i nici cu
privire la situa˛ia p„r˛ilor din acele procese. Dezlegarea
dat„ problemelor de drept judecate este obligatorie pentru
instan˛e.»“
58. La articolul I punctele 131—134, alineatul 1 al
articolului 330 3 , precum ∫i articolul 330 4 din Codul de
procedur„ civil„ se abrog„.
59. La articolul I, dup„ punctul 134 se introduce un
punct nou, punctul 1341, cu urm„torul cuprins:
î1341. Articolul 336 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 336. — Œncheierea prin care se Óncuviin˛eaz„
cererea este executorie. Ea este supus„ recursului.
Termenul de recurs va curge de la pronun˛are, pentru
cei care au fost de fa˛„, ∫i de la comunicare, pentru cei
care au lipsit.
Recursul poate fi f„cut de orice persoan„ interesat„,
chiar dac„ nu a fost citat„ la dezlegarea cererii.
Executarea Óncheierii poate fi suspendat„ de instan˛a de
recurs cu sau f„r„ cau˛iune.
Recursul se judec„ Ón camera de consiliu.»“
60. La articolul I punctul 135, alineatul 3 al articolului 339
va avea urm„torul cuprins:
îRecursul Ómpotriva Óncheierii date de pre∫edintele
judec„toriei se judec„ de tribunal, iar recursul Ómpotriva
Óncheierii date de pre∫edintele tribunalului sau cur˛ii de apel
se judec„ de un complet al instan˛ei respective.“
61. La articolul I, dup„ punctul 135 se introduce un
punct nou, punctul 1351, cu urm„torul cuprins:
î1351. Alineatul 1 al articolului 365 va avea urm„torul
cuprins:
«Competen˛a de a judeca Ón prim„ instan˛„ ac˛iunea Ón
anulare revine instan˛ei judec„tore∫ti imediat superioare
celei prev„zute la art. 342, Ón circumscrip˛ia c„reia a avut
loc arbitrajul.»“
62. La articolul I punctul 136, alineatul 3 al articolului 365
va avea urm„torul cuprins:
îInstan˛a judec„toreasc„ va putea suspenda executarea
hot„r‚rii arbitrale Ómpotriva c„reia a fost introdus„ ac˛iunea
Ón anulare, numai dup„ depunerea unei cau˛iuni fixate de
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ea. Dispozi˛iile art. 403 alin. 3 ∫i 4 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“
63. La articolul I, dup„ punctul 136 se introduce un
punct nou, punctul 1361, cu urm„torul cuprins:
î1361. Dup„ articolul 366 se introduce un articol nou,
articolul 3661, cu urm„torul cuprins:
«Art. 366 1 . — Œn toate cazurile privind hot„r‚rea
arbitral„, ac˛iunea Ón anulare formulat„ potrivit art. 364 se
judec„ Ón completul prev„zut pentru judecata Ón prim„
instan˛„, iar recursul se judec„ Ón completul prev„zut
pentru aceast„ cale de atac.»“
64. La articolul I punctul 137, dup„ alineatul 2 al
articolului 3712 se introduce un alineat nou, alineatul 3, cu
urm„torul cuprins:
îDac„ titlul executoriu con˛ine suficiente criterii Ón func˛ie
de care organul de executare poate actualiza valoarea
obliga˛iei stabilite Ón bani, indiferent de natura ei, se va
proceda ∫i la actualizarea sumei. Œn cazul Ón care titlul
executoriu nu con˛ine nici un asemenea criteriu, organul de
executare va proceda la actualizare Ón func˛ie de cursul
monedei Ón care se face plata, determinat la data pl„˛ii
efective a obliga˛iei cuprinse Ón titlul executoriu.“
65. La articolul I punctul 141, alineatul 2 al articolului 3731
va avea urm„torul cuprins:
îInstan˛a Óncuviin˛eaz„ executarea silit„ prin Óncheiere
dat„ Ón camera de consiliu, f„r„ citarea p„r˛ilor. Œncheierea
prin care pre∫edintele instan˛ei admite cererea de
Óncuviin˛are a execut„rii silite nu este supus„ nici unei c„i
de atac. Œncheierea prin care se respinge cererea de
Óncuviin˛are a execut„rii silite poate fi atacat„ cu recurs de
c„tre creditor, Ón termen de 5 zile de la comunicare.“
66. La articolul I punctul 141, alineatul 1 al articolului 3733
va avea urm„torul cuprins:
îŒncheierea prin care pre∫edintele instan˛ei respinge
cererea de Ónvestire cu formul„ executorie a hot„r‚rii
judec„tore∫ti sau a altui Ónscris ori cererea de eliberare de
c„tre instan˛„ a titlului executoriu Ón cazurile prev„zute de
lege poate fi atacat„ cu recurs de c„tre creditor. Termenul
de recurs este de 5 zile ∫i curge de la pronun˛are, pentru
creditorul prezent, ∫i de la comunicare, pentru cel lips„.“
67. La articolul I punctul 141, dup„ alineatul 1 al
articolului 3733 se introduce un alineat nou, alineatul 11, cu
urm„torul cuprins:
îŒncheierea prin care pre∫edintele instan˛ei admite
cererea de Ónvestire cu formul„ executorie a hot„r‚rii
judec„tore∫ti sau a altui Ónscris Ón cazurile prev„zute de
lege nu este supus„ nici unei c„i de atac.“
68. La articolul I punctul 156, alineatul 1 al articolului 399
va avea urm„torul cuprins:
îŒmpotriva execut„rii silite, precum ∫i Ómpotriva oric„rui
act de executare se poate face contesta˛ie de c„tre cei
interesa˛i sau v„t„ma˛i prin executare. De asemenea, dac„
nu s-a utilizat procedura prev„zut„ la art. 2811, se poate
face contesta˛ie ∫i Ón cazul Ón care sunt necesare l„muriri

cu privire la Ón˛elesul, Óntinderea sau aplicarea titlului
executoriu, precum ∫i Ón cazul Ón care organul de
executare refuz„ s„ Óndeplineasc„ un act de executare Ón
condi˛iile prev„zute de lege.“
69. La articolul I punctul 156, dup„ alineatul 2 al
articolului 399 se introduce un alineat nou, alineatul 21, cu
urm„torul cuprins:
îDe asemenea, dup„ ce a Ónceput executarea silit„, cei
interesa˛i sau v„t„ma˛i pot cere, pe calea contesta˛iei la
executare, ∫i anularea Óncheierii prin care s-a dispus
Ónvestirea cu formul„ executorie sau, dup„ caz,
Óncuviin˛area execut„rii, dat„ f„r„ Óndeplinirea condi˛iilor
legale.“
70. La articolul I punctul 156, dup„ alineatul 1 al
articolului 401 se introduce un alineat nou, alineatul 11, cu
urm„torul cuprins:
îContesta˛ia privind l„murirea Ón˛elesului, Óntinderii sau
aplic„rii titlului executoriu se poate face oric‚nd Ón„untrul
termenului de prescrip˛ie a dreptului de a cere executarea
silit„.“
71. La articolul I punctul 156, alineatul 4 al articolului 403
va avea urm„torul cuprins:
îŒn cazuri urgente, dac„ s-a pl„tit cau˛iunea,
pre∫edintele instan˛ei poate dispune, prin Óncheiere ∫i f„r„
citarea p„r˛ilor, suspendarea provizorie a execut„rii p‚n„ la
solu˛ionarea cererii de suspendare de c„tre instan˛„.
Œncheierea nu este supus„ nici unei c„i de atac. Cau˛iunea
care trebuie depus„ este Ón cuantum de 10% din valoarea
obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile
neevaluabile Ón bani. Cau˛iunea depus„ este deductibil„ din
cau˛iunea stabilit„ de instan˛„, dac„ este cazul.“
72. La articolul I punctul 158, dup„ alineatul 1 al
articolului 4051 se introduce un alineat nou, alineatul 11, cu
urm„torul cuprins:
îDup„ Óncetarea suspend„rii, prescrip˛ia Ó∫i reia cursul,
socotindu-se ∫i timpul scurs Ónainte de suspendare.“
73. La articolul I punctul 199, alineatul 1 al articolului
460 va avea urm„torul cuprins:
îDac„ ter˛ul poprit nu-∫i mai Óndepline∫te obliga˛iile ce-i
revin pentru efectuarea popririi, inclusiv Ón cazul Ón care, Ón
loc s„ consemneze suma urm„ribil„ a liberat-o debitorului
poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, Ón
termen de 3 luni de la data c‚nd ter˛ul poprit trebuia s„
consemneze sau s„ pl„teasc„ suma urm„ribil„, poate
sesiza instan˛a de executare, Ón vederea valid„rii popririi.“
74. La articolul I punctul 208, partea introductiv„ ∫i
punctul 8 ale articolului 516 vor avea urm„torul cuprins:
îDup„ plata integral„ a pre˛ului sau a avansului
prev„zut la art. 515 ∫i dup„ expirarea termenului de
15 zile prev„zut la art. 401 alin. 1 lit. a), dac„ imobilul a
fost v‚ndut cu plata Ón rate, executorul, pe baza
procesului-verbal de licita˛ie, va Óntocmi actul de
adjudecare, care va cuprinde urm„toarele men˛iuni:
............................................................................................

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 609/14.VII.2005

11

80. La articolul I punctul 224, articolul 7208 va avea
urm„torul cuprins:

8. men˛iunea c„ actul de adjudecare este titlu de
proprietate ∫i c„ poate fi Ónscris Ón cartea funciar„, precum
∫i a faptului c„, pentru adjudecatar, constituie titlu
executoriu Ómpotriva debitorului, dac„ imobilul se afl„ Ón
posesiunea acestuia din urm„;“.

îArt. 7208. — Hot„r‚rile date Ón prim„ instan˛„ privind
procesele ∫i cererile Ón materie comercial„ sunt executorii.
Exercitarea apelului nu suspend„ de drept executarea.“

75. La articolul I punctul 210, articolul 564 va avea
urm„torul cuprins:

81. La articolul I punctul 224, articolul 7209 va avea
urm„torul cuprins:

îArt. 564. — Dac„ exist„ creditori care, asupra bunului
v‚ndut, au drepturi de gaj, ipotec„ sau alte drepturi de
preferin˛„ conservate, Ón condi˛iile prev„zute de lege, la
distribuirea sumei rezultate din v‚nzarea bunului, crean˛ele
lor vor fi pl„tite Ónaintea crean˛elor prev„zute la art. 563
alin. 1 lit. b).“

îArt. 7209. — Pentru hot„r‚rea judec„toreasc„ dat„ Ón
materie comercial„, care se aduce la Óndeplinire prin
executare silit„, hot„r‚rea, purt‚nd men˛iunea c„ este
irevocabil„, constituie titlu executoriu, f„r„ efectuarea altor
formalit„˛i.“

76. La articolul I punctul 210, alineatul 1 al articolului 567
va avea urm„torul cuprins:
îCrean˛ele condi˛ionale sau afectate de un termen
suspensiv se vor pl„ti potrivit ordinii de preferin˛„ prev„zute
la art. 563 ∫i 564.“
77. La articolul I, dup„ punctul 217 se introduce un
punct nou, punctul 2171, cu urm„torul cuprins:
î2171. Alineatul 2 al articolului 588 va avea urm„torul
cuprins:
«Debitorul, Ón acest caz, va putea, spre a se libera, s„
consemneze suma sau bunul oferit la Casa de Economii
∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A. sau, dup„ caz, la o
unitate specializat„, iar recipisa se va depune la executorul
judec„toresc de pe l‚ng„ instan˛a domiciliului creditorului.»“
78. La articolul I punctul 218, articolul 595 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 595. — Œn cazul Ón care cererea principal„, Ón
temeiul c„reia a fost Óncuviin˛at„ m„sura asigur„torie, a
fost anulat„, respins„ sau perimat„ prin hot„r‚re
irevocabil„, ori dac„ cel care a f„cut-o a renun˛at la
judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea m„surii
de c„tre instan˛a care a Óncuviin˛at-o. Asupra cererii
instan˛a se pronun˛„ prin Óncheiere irevocabil„, dat„ f„r„
citarea p„r˛ilor. Dispozi˛iile art. 593 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“
79. La articolul I punctul 222, articolele 6738 ∫i 6739 vor
avea urm„torul cuprins:
îArt. 6738. — Œncheierile prev„zute la art. 6736 alin. 1 ∫i
art. 6737 pot fi atacate cu apel sau, dup„ caz, cu recurs
odat„ cu fondul, fiind supuse acelora∫i c„i de atac ca ∫i
hot„r‚rea dat„ asupra fondului procesului.
Art. 6739. — La formarea ∫i atribuirea loturilor, instan˛a
va ˛ine seama, dup„ caz, ∫i de acordul p„r˛ilor, m„rimea
cotei-p„r˛i ce se cuvine fiec„reia ori masa bunurilor de
Ómp„r˛it, natura bunurilor, domiciliul ∫i ocupa˛ia p„r˛ilor,
faptul c„ unii dintre coproprietari, Ónainte de a se cere
Ómp„r˛eala, au f„cut construc˛ii, Ómbun„t„˛iri cu acordul
coproprietarilor sau altele asemenea.“

82. La articolul I punctul 224, articolul 72010 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 72010. — Litigiile privind desf„∫urarea activit„˛ii Ón
scopul privatiz„rii prin Ónstr„inare de bunuri ori alte valori
din patrimoniul societ„˛ilor comerciale sau al altor persoane
juridice cu capital de stat, precum ∫i litigiile privind
drepturile ∫i obliga˛iile contractate Ón cadrul acestei activit„˛i
se solu˛ioneaz„ de c„tre instan˛ele care au competen˛a de
judecat„ a proceselor ∫i cererilor Ón materie comercial„,
potrivit dispozi˛iilor prezentului cod ∫i cu procedura
prev„zut„ de aceste dispozi˛ii.“
83. La articolul I, dup„ punctul 224 se introduce un
punct nou, punctul 2241, cu urm„torul cuprins:
î2241. Dup„ articolul 723 se introduce un articol nou,
articolul 7231, cu urm„torul cuprins:
«Art. 723 1. — Œn cazurile prev„zute de lege, suma
datorat„ de parte cu titlu de cau˛iune se fixeaz„ de c„tre
instan˛„ ∫i se depune, dup„ caz, la Trezoreria Statului,
Casa de Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A. sau la
orice alt„ institu˛ie bancar„ pe numele p„r˛ii respective, la
dispozi˛ia instan˛ei sau, dup„ caz, a executorului
judec„toresc.
Dac„ legea nu prevede altfel, cau˛iunea nu va
reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii,
iar Ón cazul cererilor al c„ror obiect nu este evaluabil Ón
bani, nu va dep„∫i suma de 20 milioane lei.
Cau˛iunea se elibereaz„ celui care a depus-o Ón m„sura
Ón care asupra acesteia cel Óndrept„˛it Ón cauz„ nu a
formulat cerere pentru plata desp„gubirii cuvenite, p‚n„ la
Ómplinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin
hot„r‚re irevocabil„, s-a solu˛ionat fondul cauzei. Cu toate
acestea, cau˛iunea se elibereaz„ de Óndat„, dac„ partea
interesat„ declar„ Ón mod expres c„ nu urm„re∫te
obligarea p„r˛ii adverse la desp„gubiri pentru prejudiciile
cauzate.»“
84. La articolul I punctul 225, dup„ alineatul 2 al
articolului 725 se introduce un alineat nou, alineatul 21, cu
urm„torul cuprins:
îŒn cazul Ón care instan˛a este desfiin˛at„, dosarele se
vor trimite din oficiu instan˛ei competente potrivit legii noi
de procedur„.“
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85. La articolul I punctul 227, articolul 733 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 733. — Amenzile aplicate Ón temeiul prevederilor
prezentului cod, alte crean˛e fiscale, precum ∫i orice sume
ce constituie venituri bugetare, potrivit legii, se execut„ de
c„tre organele competente, potrivit dispozi˛iilor legale
privind executarea silit„ a crean˛elor fiscale ∫i cu procedura
prev„zut„ de aceste dispozi˛ii.“
86. La articolul III alineatul 1, liniu˛a a doua va avea
urm„torul cuprins:
î— «cas„ de depuneri» cu «Trezoreria Statului, Casa
de Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A. sau orice
alt„ institu˛ie bancar„»;“.
87. La articolul III alineatul 1, textul de la liniu˛a
a dou„sprezecea se abrog„.
88. La articolul VIII, liniu˛a a patra va avea urm„torul
cuprins:
î— art. 889—906 ∫i art. 909 din Codul comercial;“.
Art. II. — (1) Procesele Ón curs de judecat„ Ón prim„
instan˛„ la data schimb„rii competen˛ei instan˛elor legal

Ónvestite, precum ∫i c„ile de atac se judec„ de instan˛ele
competente, potrivit legii.
(2) Apelurile aflate pe rolul cur˛ilor de apel la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei legi ∫i care, potrivit prezentei
legi, sunt de competen˛a tribunalului se trimit la tribunale.
(3) Recursurile aflate pe rolul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi ∫i care,
potrivit prezentei legi, sunt de competen˛a cur˛ilor de apel
se trimit la cur˛ile de apel.
(4) Œn cazurile prev„zute la alin. (1)—(3), trimiterea
dosarelor se va face, pe cale administrativ„, instan˛elor
devenite competente s„ le judece.
Art. III. — Dispozi˛iile alin. (2) al art. 76 intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.
Art. IV. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi,
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 59/2001 privind
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea
Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001, se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, Ón condi˛iile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i
ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 6 iulie 2005.
Nr. 219.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000
pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului
de procedur„ civil„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 iulie 2005.
Nr. 596.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 306
din 14 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 132 ∫i 133
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marilena Minc„
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Viorel ™tiube Ón Dosarul
nr. 10.992/2002 al Tribunalului Suceava — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale care fac obiectul controlului de constitu˛ionalitate nu
se aplic„ Ón mod diferen˛iat, nu poate fi primit„ critica
privind Ónc„lcarea art. 16, 21 ∫i 24 din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 10.992/2002, Tribunalul Suceava — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 132 ∫i 133 din
Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Viorel
™tiube.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„, potrivit dispozi˛iilor legale criticate, Ón
faza de urm„rire penal„, p„r˛ile nu pot participa la
efectuarea comisiei rogatorii nici personal ∫i nici prin
ap„r„tor, acest lucru fiind posibil doar Ón faza de judecat„,
conform art. 134 din Codul de procedur„ penal„, ceea ce
contravine prevederilor constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) ∫i
ale art. 21 alin. (3). Totodat„ apreciaz„ c„ se Óncalc„ ∫i
prevederile art. 24 alin. (2) din Constitu˛ie, care consacr„
dreptul la ap„rare, Óntruc‚t, Ón faza de urm„rire penal„,

p„r˛ile, personal sau prin ap„r„tor, nu pot participa la
administrarea unor probe. Din aceast„ perspectiv„, autorul
excep˛iei sus˛ine c„ textele legale criticate sunt Ón
contradic˛ie ∫i cu dispozi˛iile art. 17 alin. (2) din Legea
nr. 704/2001, care stabilesc dreptul at‚t al autorit„˛ilor, c‚t
∫i al persoanelor Ón cauz„ de a asista la Óndeplinirea cererii
∫i de a colabora la executarea comisiei rogatorii, dispozi˛ii
raportate la art. 11 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie ∫i art. 6
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Œn final, apreciaz„ c„ textele
criticate contravin ∫i prevederilor art. 53 alin. (1) din
Constitu˛ie, potrivit c„rora exerci˛iul unor drepturi sau al
unor libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai
dac„ se impune, Ón cazuri strict delimitate.
Tribunalul Suceava — Sec˛ia penal„, exprim‚ndu-∫i
opinia asupra excep˛iei, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„
c„ instituirea, prin dispozi˛iile legale criticate, a comisiei
rogatorii ca procedur„ utilizat„ pentru administrarea unor
probe sau efectuarea unor acte procedurale de c„tre un alt
organ dec‚t cel care instrumenteaz„ cauza penal„ nu
contravine principiului egalit„˛ii Ón drepturi, consacrat prin
art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie. Astfel, instituirea unor reguli
speciale legate de administrarea probelor nu poate fi
considerat„ o Ónc„lcare a acestui principiu, at‚ta timp c‚t
ea asigur„ egalitatea juridic„ a cet„˛enilor Ón utilizarea lor.
Instan˛a apreciaz„ c„ nu sunt Ónc„lcate nici prevederile
constitu˛ionale ale art. 21 alin. (3), referitoare la dreptul la
un proces echitabil, ∫i nici cele ale art. 24 alin. (2),
ar„t‚nd totodat„ c„ dreptul la un proces echitabil Ón
materie penal„, potrivit art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie ∫i
art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, îreprezint„ dreptul de a subordona
unui judec„tor pentru luarea deciziei toate «acuza˛iile»
aduse inculpatului“. De asemenea, arat„ c„, Ón analiza
caracterului echitabil sau nu al procedurii comisiei rogatorii,
trebuie avut Ón vedere faptul c„ dispozi˛iile care
reglementeaz„ aceast„ procedur„ Ón cursul urm„ririi penale
nu Óncalc„ cu nimic dreptul la ap„rare al Ónvinuitului, at‚ta
timp c‚t dispozi˛iile art. 172 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„ reglementeaz„, Ón mod expres, dreptul ap„r„torului
de a asista la efectuarea oric„rui act de urm„rire penal„,
de a formula cereri (deci inclusiv cererea de a participa la
efectuarea actului de procedur„ prin comisia rogatorie ∫i de
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acordare a asisten˛ei juridice Ón acest sens), av‚nd
totodat„ posibilitatea de a formula Óntreb„ri ∫i r„spunsuri Ón
favoarea Ónvinuitului sau de a depune memorii. Instan˛a
arat„ c„ dispozi˛iile art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„
penal„, de∫i nu prev„d expres, nici nu interzic prezen˛a
ap„r„torului la efectuarea actelor procedurale. Pentru
aceste considerente, apreciaz„ c„ nu poate fi re˛inut„ nici
Ónfr‚ngerea art. 53 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t nu
exist„ nici un text de lege care s„ restr‚ng„ exercitarea
dreptului la ap„rare la efectuarea comisiei rogatorii, Ón faza
de urm„rire penal„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Astfel, arat„ c„ dispozi˛iile criticate
trebuie interpretate ∫i aplicate Ón coroborare cu celelalte
dispozi˛ii referitoare la desf„∫urarea procesului penal. Œn
acest sens, apreciaz„ c„, Ón cazul dispunerii comisiei
rogatorii Ón faza de urm„rire penal„, Ó∫i g„sesc deplina
aplicabilitate prevederile art. 172 alin. 1 ∫i cele ale art. 173
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„. Din aceast„
perspectiv„, dispozi˛iile art. 132 ∫i 133 din Codul de
procedur„ penal„ nu Óncalc„ dreptul la ap„rare, legea
prev„z‚nd expres dreptul ap„r„torului Ónvinuitului ∫i al
p„r˛ilor din proces de a asista la efectuarea oric„rui act de
urm„rire penal„, de a formula cereri ∫i de a adresa
memorii organului de urm„rire penal„. Œntruc‚t nu opereaz„
nici o restr‚ngere a dreptului la ap„rare, nu se poate
sus˛ine Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale ale art. 53,
referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau
libert„˛i. Œn opinia Guvernului, dispozi˛iile criticate nu
contravin nici art. 21 din Constitu˛ie, privind dreptul la un
proces echitabil, Óntruc‚t administrarea probelor Ón cursul
judec„˛ii este guvernat„ de principiul nemijlocirii, al
publicit„˛ii ∫edin˛ei de judecat„ ∫i al contradictorialit„˛ii. De
asemenea, apreciaz„ c„ nu se aduce atingere nici
principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor
publice, astfel cum este statuat Ón art. 16 din Constitu˛ie,
deoarece aplicarea art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„
penal„ nu se face Ón mod diferen˛iat, pe baza unor criterii
discriminatorii, cum ar fi cele privind rasa, na˛ionalitatea,
sexul ori religia p„r˛ilor.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale. Œn acest sens, arat„ c„ nu
poate fi re˛inut„ critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„ penal„ fa˛„ de
art. 16 din Constitu˛ie, Óntruc‚t instituirea unor reguli
procedurale privind comisia rogatorie nu este contrar„
principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor
publice, at‚ta timp c‚t acestea asigur„ egalitatea p„r˛ilor Ón

utilizarea lor. Œn ceea ce prive∫te contrarietatea dispozi˛iilor
legale criticate fa˛„ de art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie,
consider„ c„ procedura comisiei rogatorii este utilizat„
pentru administrarea unor probe sau efectuarea unor acte
procedurale de alt organ judiciar dec‚t cel care
instrumenteaz„ cauza penal„, Ón vederea asigur„rii
operativit„˛ii procesului penal ∫i a Óndeplinirii exigen˛elor
unui proces echitabil.
De altfel, observ„ c„, Ón
jurispruden˛a sa, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„ este
de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului instituirea regulilor
de desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti.
De asemenea, arat„ c„ nu poate fi re˛inut„ nici critica de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 132 ∫i 133 din
Codul de procedur„ penal„ fa˛„ de art. 24 alin. (2) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t, potrivit reglement„rilor referitoare la
comisia rogatorie, oricare dintre p„r˛i poate cere s„ fie
citat„ la efectuarea comisiei rogatorii, iar Ón cazul Ón care
inculpatul este arestat, instan˛a care urmeaz„ a efectua
comisia rogatorie dispune desemnarea unui ap„r„tor din
oficiu, Ón scopul respect„rii garan˛iilor procesuale ale
dreptului la ap„rare. Œn opinia Avocatului Poporului,
prevederile criticate nu contravin nici art. 53 din Constitu˛ie,
deoarece nu pun Ón discu˛ie restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau libert„˛i fundamentale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea
nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„ penal„,
care au urm„torul cuprins:
— Art. 132: îC‚nd un organ de urm„rire penal„ sau
instan˛a de judecat„ nu are posibilitatea s„ asculte un martor,
s„ fac„ o cercetare la fa˛a locului, s„ procedeze la ridicarea
unor obiecte sau s„ efectueze orice alt act procedural, se
poate adresa unui alt organ de urm„rire penal„ ori unei alte
instan˛e, care are posibilitatea s„ le efectueze.
Punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale, luarea m„surilor
preventive, Óncuviin˛area de probatorii, precum ∫i dispunerea
celorlalte acte procesuale sau m„suri procesuale nu pot forma
obiectul comisiei rogatorii.
Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau
unei instan˛e egale Ón grad.“;
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— Art. 133: îRezolu˛ia sau Óncheierea prin care s-a dispus
comisia rogatorie trebuie s„ con˛in„ toate l„muririle referitoare
la Óndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar Ón cazul
c‚nd urmeaz„ s„ fie ascultat„ o persoan„, se vor ar„ta ∫i
Óntreb„rile ce trebuie s„ i se pun„.

De asemenea, Ón sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor
texte de lege, autorul excep˛iei invoc„ ∫i Ónc„lcarea
dispozi˛iilor art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Examin‚nd aceste sus˛ineri se constat„ c„, Ón
jurispruden˛a sa, Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„ penal„, prin
Decizia nr. 180 din 29 martie 2005, nepublicat„. Cu acel
prilej, resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
inadmisibil„, Curtea a re˛inut c„ obiectul criticii de
neconstitu˛ionalitate are Ón vedere pretinsa interdic˛ie pentru
p„r˛i de a participa la efectuarea comisiei rogatorii, Ón faza
de urm„rire penal„, care nu rezult„ Óns„ nici explicit, nici
implicit din prevederile art. 132 ∫i 133 din Codul de
procedur„ penal„ deduse controlului.

Organul de urm„rire penal„ sau instan˛a de judecat„ care
efectueaz„ comisia rogatorie poate pune ∫i alte Óntreb„ri, dac„
necesitatea acestora rezult„ Ón cursul ascult„rii.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 11 alin. (1) ∫i
(2), ale art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (3), ale art. 24
alin. (2) ∫i ale art. 53 alin. (1), care au urm„torul con˛inut:
— Art. 11 alin. (1) ∫i (2): î(1) Statul rom‚n se oblig„ s„
Óndeplineasc„ Óntocmai ∫i cu bun„-credin˛„ obliga˛iile ce-i revin
din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern.“;

Œn realitate, o asemenea concluzie ar fi putut fi
desprins„ numai din reglementarea cuprins„ Ón art. 134 al
aceluia∫i cod, text care, de∫i invocat Ón argumentarea
excep˛iei, nu constituie obiect al acesteia.

— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 21 alin. (3): îP„r˛ile au dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;

A∫a fiind, deoarece, potrivit dispozi˛iilor art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, îCurtea Constitu˛ional„ se pronun˛„
numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost
sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa prevederile
supuse controlului“, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
inadmisibil„.

— Art. 24 alin. (2): îŒn tot cursul procesului, p„r˛ile au
dreptul s„ fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;
— Art. 53 alin. (1): îExerci˛iul unor drepturi sau al unor
libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se
impune, dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a
ordinii, a s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a
libert„˛ilor cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale;
prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.“

Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia, c‚t
∫i considerentele deciziei men˛ionate sunt valabile ∫i Ón
prezenta cauz„.

Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
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art. 1—3, al

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 132 ∫i 133 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Viorel ™tiube Ón Dosarul nr. 10.992/2002 al Tribunalului Suceava — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
´
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RECTIFIC√RI
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 508/2005 pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 839/2004 privind nivelul aloca˛iilor de hran„ pentru consumurile colective din unit„˛ile sanitare publice ∫i
din cre∫e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005, se face urm„toarea
rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la pozi˛ia îBolnavi ar∫i interna˛i Ón unit„˛i sanitare“, la coloana îlei/bolnav/zi“, Ón loc de: î63.000“ se
va citi: î90.000“.
´
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 552/2005 privind aprobarea finan˛„rii unor cheltuieli pentru
repara˛ia ∫i amenajarea unor unit„˛i de asisten˛„ medico-sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul
Oficial“, Partea I):
— la nr. crt. 2 Ón coloana a doua, Ón loc de: îConsiliul Local al Ora∫ului Pogoanele, jude˛ul Buz„u“ se va
citi: îConsiliul Jude˛ean Buz„u“.
´
Œn Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 3/2005 privind debitarea direct„ executat„ prin casa
de compensare automat„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 267 din 31 martie 2005, se
face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. 19 alin. (1) partea introductiv„, la final, Ón loc de: î... a rezultat din ac˛iunea unei persoane:“ se
va citi: î... a rezultat din ac˛iunea unei persoane, alta dec‚t:“
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