CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATĂ, ÎNTÂMPINAREA
ŞI CEREREA RECONVENłIONALĂ
PROCEDURA PREMERGĂTOARE PRIMULUI TERMEN DE JUDECATĂ
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1865

Noul Cod de Procedură Civilă
ART. 9
Dreptul de dispoziŃie al părŃilor
(1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile
anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizaŃii ori a unei
autorităŃi sau instituŃii publice ori de interes public.
(2) Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările
părŃilor.
(3) În condiŃiile legii, partea poate, după caz, renunŃa la judecarea cererii
de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte
pretenŃiile părŃii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în
tot sau în parte, procesului, poate renunŃa la exercitarea căilor de atac ori la
executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile
sale în orice alt mod permis de lege.
ART. 18
Limba desfăşurării procesului
(1) Procesul civil se desfăşoară în limba română.
(2) CetăŃenii români aparŃinând minorităŃilor naŃionale au dreptul să se
exprime în limba maternă în faŃa instanŃelor de judecată, în condiŃiile legii.
(3) CetăŃenii străini şi apatrizii care nu înŃeleg sau nu vorbesc limba
română au dreptul de a lua cunoştinŃă de toate actele şi lucrările dosarului,
de a vorbi în instanŃă şi de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă
legea nu prevede altfel.
(4) Cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba română.
ART. 29
NoŃiune
AcŃiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege
pentru protecŃia dreptului subiectiv pretins de către una dintre părŃi sau a unei
alte situaŃii juridice, precum şi pentru asigurarea apărării părŃilor în proces.
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Art. 109 (1) – Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie
sa faca o cerere înaintea instantei competente.

ART. 30
Cereri în justiŃie
(1) Oricine are o pretenŃie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte
soluŃionarea în justiŃie a unei situaŃii juridice are dreptul să facă o cerere
înaintea instanŃei competente.
(2) Cererile în justiŃie sunt principale, accesorii, adiŃionale şi incidentale.
(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanŃă. Ea poate
cuprinde atât capete de cerere principale, cât şi capete de cerere accesorii.
(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluŃionare depinde de
soluŃia dată unui capăt de cerere principal.
(5) Constituie cerere adiŃională acea cerere prin care o parte modifică
pretenŃiile sale anterioare.
(6) Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat în
curs de desfăşurare.

Art. 82 (1) Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie facuta
in scris si sa cuprinda aratarea instantei, numele si prenumele, domiciliul sau
resedinta partilor ori, dupa caz, denumirea si sediul lor, numele si prenumele,
domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor, daca este cazul, obiectul cererii
si semnatura. De asemenea, cererea va cuprinde, daca este cazul, si datele
de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de parti, precum numarul
de telefon, numarul de fax, adresa de posta electronica sau altele asemenea.
In cazul in care, din orice motive, cererea nu poate fi semnata, judecatorul
va stabili mai întâi identitatea partii si ii va citi acesteia continutul cererii.
Despre toate acestea judecatorul va face mentiune pe cerere. (modificat prin
Legea nr. 202/2010)

ART. 148
CondiŃiile generale
(1) Orice cerere adresată instanŃelor judecătoreşti trebuie să fie formulată
în scris şi să cuprindă indicarea instanŃei căreia îi este adresată, numele,
prenumele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor ori, după caz, denumirea şi sediul
lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinŃa reprezentanŃilor lor, dacă
este cazul, obiectul, valoarea pretenŃiei, dacă este cazul, motivele cererii,
precum şi semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi
adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de
părŃi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.
(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanŃelor
judecătoreşti pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt
îndeplinite condiŃiile prevăzute de lege.
(3) DispoziŃiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în
care prezentul cod prevede condiŃia formei scrise a susŃinerilor, apărărilor
sau a concluziilor părŃilor ori a altor acte de procedură adresate instanŃelor
judecătoreşti.
(4) În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în şedinŃă, la orice
instanŃă, se pot formula şi oral, făcându-se menŃiune despre aceasta în
încheiere.
(5) Dacă, din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a
fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va
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ART. 113
(1) La cererea de chemare in judecata se vor alatura atâtea copii de pe
cerere câti pârâti sunt.
(2) Daca mai multi pârâti au un singur reprezentant sau daca paratul are mai
multe calitati juridice, se va comunica o singura copie de pe actiune si de pe
înscrisuri si se va înmâna o singura citatie.

Art.112 (2) Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere
atatea copii citi parati sunt, mai mult cate o copie de pe fiecare inscris, pentru
instanta; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul.
(3) Se va putea depune si numai o parte dintr-un inscris privitor la pricina,
ramanand ca instanta sa dispuna, la nevoie, infatisarea inscrisului in
intregime.
(4) Daca inscrisurile sunt scrise in limba straina sau cu litere vechi, se vor
depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.

Noul Cod de Procedură Civilă
stabili identitatea părŃii prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi
conŃinutul cererii şi îi va lua consimŃământul cu privire la aceasta. Despre
toate acestea se va face menŃiune în încheiere.
(6) Cererile adresate instanŃelor judecătoreşti se timbrează, dacă legea nu
prevede altfel.
ART. 149
Numărul de exemplare
(1) Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face în atâtea
exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în
care părŃile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe
calităŃi juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este
necesar şi un exemplar pentru instanŃă.
(2) DispoziŃiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul
prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de şedinŃă fiind Ńinut să întocmească
din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare.
(3) Dacă obligaŃia prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanŃa va
putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia dintre părŃi
îndeplinirea acestei obligaŃii, pe cheltuiala părŃii care avea această obligaŃie.
(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau
prin poştă electronică, grefierul de şedinŃă este Ńinut să întocmească din
oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părŃii care avea această obligaŃie.
DispoziŃiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile.
ART. 150
Înscrisurile anexate
(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de
care partea înŃelege a se folosi în proces.
(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
(3) Se vor putea depune în copie numai părŃile din înscris referitoare la
proces, urmând ca instanŃa să ordone, dacă va fi nevoie, înfăŃişarea
înscrisului în întregime.
(4) Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în
copie certificată, însoŃite de traducerea legalizată efectuată de un traducător
autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în
care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de
persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condiŃiile legii
speciale.
(5) DispoziŃiile art. 149 se aplică în mod corespunzător.
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ART. 83- (1) Cand cererea este facuta prin mandatar, se va alatura procura
in original sau in copie legalizata.
(2) Mandatarul avocat certifica el insusi copia de pe procura sa.
(3) Reprezentantul legal va alatura copie legalizata de pe inscrisul doveditor
al calitatii sale.

ART. 151
Cererea formulată prin reprezentant
(1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în
original sau în copie legalizată.
(2) Avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii.
(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul
doveditor al calităŃii sale.
(4) ReprezentanŃii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în
copie, un extras din registrul public în care este menŃionată împuternicirea
lor.
(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei
asociaŃii, societăŃi ori altei entităŃi fără personalitate juridică, înfiinŃată potrivit
legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său
de reprezentare în justiŃie.

Art. 84 Cererea de chemare in judecata sau pentru exercitarea unei cai de
atac este valabil facuta chiar daca poarta o denumire gresita.

ART. 152
Cererea greşit denumită
Cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei căi de atac
este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greşită.

Titlul III – Procedura inaintea primei instante
Capitolul I – Procedura inainte de judecata
Sectiunea I – Dispozitii generale
Art. 109 (1) – Oricine pretinde un drept impotriva unei alte persoane trebuie
sa faca o cerere inaintea instantei competente.

ART. 192
Dreptul de a sesiza instanŃa
(1) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană
se poate adresa justiŃiei prin sesizarea instanŃei competente cu o cerere de
chemare în judecată. În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea
instanŃei poate fi făcută şi de alte persoane sau organe.
(2) Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanŃă, în condiŃiile legii.
(3) Cel care formulează cererea de chemare în judecată se numeşte
reclamant, iar cel chemat în judecată se numeşte pârât.

Art. 109 (2) Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei
proceduri prealabile, daca legea prevede in mod expres aceasta. Dovada
indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare
in judecata.
(3) Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre
parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii.
(4) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul

ART. 193
Procedura prealabilă
(1) Sesizarea instanŃei se poate face numai după îndeplinirea unei
proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada
îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în
judecată.
(2) Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către
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va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea
evidentelor succesorale prevazute de Codul civil si de lege. In acest caz
neindeplinirea procedurii prealabile poate fi invocata nu numai de catre parat,
ci si de catre instanta, din oficiu.

pârât prin întâmpinare, sub sancŃiunea decăderii.
(3) La sesizarea instanŃei cu dezbaterea procedurii succesorale,
reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la
verificarea evidenŃelor succesorale prevăzute de Codul civil. În acest caz,
neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocată de către instanŃă, din oficiu,
sau de către pârât.

Sectiunea II - Chemarea in judecata
Art. 112 - Cererea de chemare in judecata va cuprinde:
1. numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice,
denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in
registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul
fiscal si contul bancar. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si
domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile
privind procesul;
2. numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul
reprezentarii prin avocat, numele acestuia si sediul profesional
3. obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand
pretuirea este cu putinta. Pentru identificarea nemiscatoarelor se va arata
comuna si judetul, strada si numarul, iar, in lipsa, vecinatatile, etajul si
apartamentul, sau, cand nemiscatorul este inscris in cartea funciara, numarul
de carte funciara si numarul topografic;
4. aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
5. aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand
dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cati
parati sunt, mai mult cate o copie de pe fiecare inscris, pentru instanta;
copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea
depune si numai o parte dintr-un inscris privitor la pricina, ramanand ca
instanta sa dispuna, la nevoie, infatisarea inscrisului in intregime. Daca
inscrisurile sunt scrise in limba straina sau cu litere vechi, se vor depune
traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte. Cand reclamantul
voieste sasi dovedeasca cererea sau vreunul din capetele cererii sale, prin
interogatorul sau juramantul paratului, va cere infatisarea in persoana a
acestuia. Cand se va cere dovada cu martori, se va arata numele si locuinta
martorilor;
6. Semnatura.

SECłIUNEA a 2-a
Cererea de chemare în judecată
ART. 194
Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Cererea de chemare în judecată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor ori, pentru
persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va
cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare
ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul
comerŃului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar
ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părŃile posedă ori li s-au
atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care
acestea sunt cunoscute de reclamant. DispoziŃiile art. 148 alin. (1) teza a II-a
sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi
domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările
privind procesul;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar
în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul
profesional. DispoziŃiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod
corespunzător. Dovada calităŃii de reprezentant, în forma prevăzută la art.
151, se va alătura cererii;
c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preŃuirea reclamantului, atunci când
acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la
determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.
Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispoziŃiile art. 104. Pentru
identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeŃul, strada şi numărul,
iar în lipsă, vecinătăŃile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este
înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau
topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa
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extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară,
eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este
situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară,
se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când
dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător,
dispoziŃiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau
vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere
înfăŃişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În
cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la
interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va
cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor,
dispoziŃiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;
f) semnătura.

Art. 113 (1) La cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii de
pe cerere cati parati sunt.
(2) Daca mai multi parati au un singur reprezentant sau daca paratul are mai
multe calitati juridice, se va comunica o singura copie de pe actiune si de pe
inscrisuri si se va inmana o singura citatie.
ART. 133- (1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele
reclamantului sau al paratului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata
nula.
(2) Lipsa semnaturii se poate totusi implini in tot cursul judecatii. Daca paratul
invoca lipsa de semnatura, reclamantul va trebui sa semneze cel mai tarziu la
prima zi de infatisare urmatoare, iar cand este prezent in instanta, in chiar
sedinta in care a fost invocata nulitatea.
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ART. 195
Numărul de exemplare
Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare
stabilit la art. 149 alin. (1).
ART. 196
Nulitatea cererii
(1) Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele
sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părŃi, obiectul cererii, motivele de
fapt ale acesteia ori semnătura părŃii sau a reprezentantului acesteia este
nulă. DispoziŃiile art. 200 sunt aplicabile.
(2) Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul
judecăŃii în faŃa primei instanŃe. Dacă se invocă lipsa de semnătură,
reclamantul care lipseşte la acel termen va trebui să semneze cererea cel
mai târziu la primul termen următor, fiind înştiinŃat în acest sens prin citaŃie. În
cazul în care reclamantul este prezent în instanŃă, acesta va semna chiar în
şedinŃa în care a fost invocată nulitatea.
(3) Orice altă neregularitate în legătură cu semnarea cererii de chemare în
judecată va fi îndreptată de reclamant în condiŃiile prevăzute la alin. (2).
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ART. 197
Timbrarea cererii
În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor
datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage
anularea cererii de chemare în judecată, în condiŃiile legii.
ART. 198
Cumulul de cereri
Prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, reclamantul poate formula
mai multe capete principale de cerere împotriva aceleiaşi persoane, în
condiŃiile art. 99 alin. (2).
ART. 199
Înregistrarea cererii
(1) Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin
reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin
poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi
primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare.
(2) După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoŃesc, la care sunt
ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost
transmise către instanŃă, se predau preşedintelui instanŃei sau persoanei
desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în
mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

ART. 114 - (1) La primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau
judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele
prevazute de lege. Cand este cazul, reclamantului i se pune in vedere sa
completeze sau sa modifice cererea si sa depuna, potrivit art. 112 alin.
2 si art. 113, cererea si copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi
intemeiaza cererea.
(2) Reclamantul va completa cererea de indata. Atunci cand completarea nu
este posibila, cererea se va inregistra si i se va acorda reclamantului un
termen scurt. In cazul in care cererea a fost primita prin posta, reclamantului i
se vor comunica in scris lipsurile ei, cu mentiunea ca, pana la termenul
acordat, urmeaza sa faca completarile sau modificarile necesare.
(3) Acordarea termenului, potrivit alin. 2, se face, in toate cazurile, cu
mentiunea ca neindeplinirea in acest termen a obligatiilor privind completarea

ART. 200
Verificarea cererii şi regularizarea acesteia
(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată,
dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinŃele prevăzute la art.
194-197.
(2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinŃe, reclamantului i se vor
comunica în scris lipsurile, cu menŃiunea că, în termen de cel mult 10 zile de
la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse,
sub sancŃiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancŃiune
obligaŃia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile
dispoziŃiile art. 202 alin. (3).
(3) Dacă obligaŃiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt
îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2), prin încheiere, dată în camera de
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sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecatii.
(4) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt
indeplinite in termenul prevazut la alin. 2, suspendarea judecatii se pronunta
prin incheiere potrivit dispozitiilor art. 339.

consiliu, se dispune anularea cererii.
(4) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere
de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.
(5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data
comunicării încheierii.
(6) Cererea se soluŃionează prin încheiere definitivă dată în camera de
consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanŃei
respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra
măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităŃile
au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2).
(7) În caz de admitere, cauza se retrimite completului iniŃial învestit.

Art. 1141 (1) Presedintele, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile
prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, fixeaza termenul
de judecata pe care, sub semnatura, il da in cunostinta reclamantului prezent
sau reprezentantului acestuia. Celelalte parti vor fi citate potrivit legii.
(2) Presedintele va dispune in acelasi timp sa se comunice paratului, o data
cu citatia, copii de pe cerere si de pe inscrisuri, punandu-i-se in vedere
obligatia de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de
termenul stabilit pentru judecata.
(3) Primul termen de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii
citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati
apararea, iar in procesele urgente, cel putin 5 zile. Pentru termenele
urmatoare si primul termen fixat dupa casarea cu trimitere, determinata de
necercetarea fondului, raman aplicabile dispozitiile art. 89 alin. 1.
(4) Daca paratul locuieste in strainatate, presedintele va putea fixa un termen
mai indelungat. Prin citatie paratul va fi informat ca are obligatia de a-si alege
domiciliul in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind
procesul. In cazul in care paratul nu se conformeaza acestei obligatii,
comunicarile se vor face prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la
posta romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se
expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.

ART. 201
Fixarea primului termen de judecată
(1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiŃiile
prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin
rezoluŃie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are
obligaŃia de a depune întâmpinare, sub sancŃiunea prevăzută de lege, care
va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de
chemare în judecată, în condiŃiile art. 165.
(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să
depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare.
Pârâtul va lua cunoştinŃă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
(3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare,
judecătorul fixează prin rezoluŃie primul termen de judecată, care va fi de cel
mult 60 de zile de la data rezoluŃiei, dispunând citarea părŃilor.
(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la
alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în
termenul prevăzut la alin. (2), la data expirării termenului corespunzător,
judecătorul fixează prin rezoluŃie primul termen de judecată, care va fi de cel
mult 60 de zile de la data rezoluŃiei, dispunând citarea părŃilor.
(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse
de judecător în funcŃie de circumstanŃele cauzei.
(6) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un
termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se
va face cu respectarea dispoziŃiilor art. 156.
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Art.114- (5) In procesele in care, in conditiile art.47, sunt mai multi reclamanti
sau parati, presedintele instantei, tinand cont de numarul foarte mare al
acestora, de necesitatea de a asigura desfasurarea normala a activitatii de
judecata, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor, va
putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de
comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul
sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, dupa caz, prin unul sau mai
multi mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozitiile art.68 si
art.1141 fiind aplicabile in mod corespunzator. Dovada mandatului va fi
depusa de catre reclamanti, in conditiile prevazute la alin.2, iar de catre
parati, o data cu intampinarea. Daca partile nu-si aleg un mandatar sau
nu se inteleg asupra persoanei mandatarului, in cazul reclamantilor vor fi
aplicabile dispozitiile alin.4, iar in cazul paratilor, presedintele instantei va
numi un curator special.

ART. 202
Reprezentarea judiciară a părŃilor în caz de coparticipare procesuală
(1) În procesele în care, în condiŃiile art. 59, sunt mai mulŃi reclamanŃi sau
pârâŃi, judecătorul, Ńinând cont de numărul foarte mare al acestora, de
necesitatea de a se asigura desfăşurarea normală a activităŃii de judecată, cu
respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părŃilor, va putea dispune,
prin rezoluŃie, reprezentarea lor prin mandatar şi îndeplinirea procedurii de
comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatarului, la
domiciliul sau sediul acestuia.
(2) Reprezentarea se va face, după caz, prin unul sau mai mulŃi mandatari,
persoane fizice ori persoane juridice, cu respectarea dispoziŃiilor privind
reprezentarea judiciară.
(3) Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanŃi în termenul
prevăzut la art. 200 alin. (2), iar de către pârâŃi, odată cu întâmpinarea. Dacă
părŃile nu îşi aleg un mandatar sau nu se înŃeleg asupra persoanei
mandatarului, judecătorul va numi, prin încheiere, un curator special, în
condiŃiile art. 58 alin. (3), care va asigura reprezentarea reclamanŃilor sau,
după caz, a pârâŃilor şi căruia i se vor comunica actele de procedură. Măsura
numirii curatorului se comunică părŃilor, care vor suporta cheltuielile privind
remunerarea acestuia.

Art.1141 – (5) Sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare, presedintele,
cu ocazia fixarii termenului prevazut la alin.1, daca s-a solicitat prin cerere, va
putea dispune citarea paratului la interogatoriu, alte masuri pentru
administrarea probelor, precum si orice alte masuri necesare pentru
desfasurarea procesului potrivit legii.
(6) De asemenea, in conditiile legii, presedintele va putea incuviinta, prin
incheiere executorie, masuri asiguratorii, precum si masuri pentru asigurarea
dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de
fapt.
ART. 132
(1) La prima zi de infatisare instanta va putea da reclamantului un termen
pentru intregirea sau modificarea cererii precum si pentru a propune noi
dovezi. In acest caz, instanta dispune amanarea pricinii si
comunicarea cererii modificate paratului, in vederea facerii intampinarii.
(2) Cererea nu se socoteste modificata si nu se va da termen, ci se vor trece
in incheierea de sedinta declaratiile verbale facute in instanta:

ART. 203
Măsuri pentru pregătirea judecăŃii
(1) Judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată, dacă
s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, va putea dispune citarea
pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru administrarea probelor, precum
şi orice alte măsuri necesare pentru desfăşurarea procesului potrivit legii.
(2) În condiŃiile legii, se vor putea încuviinŃa, prin încheiere executorie,
măsuri asigurătorii, precum şi măsuri pentru asigurarea probelor.
ART. 204
Modificarea cererii de chemare în judecată
(1) Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub
sancŃiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal
citat. În acest caz, instanŃa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii
modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancŃiunea
decăderii, va fi depusă cu cel puŃin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a
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1. cand se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii;
2. cand reclamantul mareste sau micsoreaza catimea obiectului cererii;
3. cand cere valoarea obiectului pierdut sau pierit;
4. cand inlocuieste cererea in constatare printr-o cerere pentru realizarea
dreptului sau dimpotriva, in cazul in care cererea in constatare poate fi
primita. (3) Reclamantul va putea cere un termen pentru a depune
intampinare la cererea reconventionala si a propune dovezile in aparare.

fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.
(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de
şedinŃă declaraŃiile verbale făcute în instanŃă când:
1. se îndreaptă greşelile materiale din cuprinsul cererii;
2. reclamantul măreşte sau micşorează cuantumul obiectului cererii;
3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul
procesului;
4. se înlocuieşte o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea
dreptului sau invers, atunci când cererea în constatare este admisibilă.
(3) Modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la
alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părŃilor.

Sectiunea III Intampinarea
Art. 115 Intampinarea va cuprinde:
1. exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului;
2. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;
3. dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere; cand va cere
dovada cu martori, paratul va arata numele si locuinta lor;
4. Semnatura.

SECłIUNEA a 3-a
Întâmpinarea
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ART. 205
Scopul şi cuprinsul întâmpinării
(1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt
şi în drept, faŃă de cererea de chemare în judecată.
(2) Întâmpinarea va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinŃa
pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după
caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul comerŃului ori de înscriere în registrul persoanelor
juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menŃionat în cererea de
chemare în judecată. DispoziŃiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în
mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi
domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările
privind procesul;
b) excepŃiile procesuale pe care pârâtul le invocă faŃă de cererea
reclamantului;
c) răspunsul la toate pretenŃiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziŃiile
art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător;
e) semnătura.
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Art. 116 (1) La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati
reclamanti sunt; de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate
de pe inscrisurile pe care se sprijina, mai mult un rand de copii pentru
instanta.
(2) Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant, sau un reclamant
sta in judecata in mai multe calitati juridice, se va depune la dosar pentru
aceste parti cate o singura copie.

ART. 206
Comunicarea întâmpinării
(1) Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel.
(2) La întâmpinare se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe
înscrisurile pe care se sprijină, precum şi un rând de copii pentru instanŃă.
DispoziŃiile art. 149 alin. (1), (3) şi (4) şi ale art. 150 sunt aplicabile.

Art. 117- Cand sunt mai multi parati, ei pot raspunde toti impreuna sau numai
o parte din ei, printr-o singura intampinare.

ART. 207
Întâmpinarea comună
Când sunt mai mulŃi pârâŃi, aceştia pot răspunde împreună, toŃi sau numai
o parte din ei, printr-o singură întâmpinare.

Art. 118 (1) Intampinarea este obligatorie, afara de cazurile in care legea
revede in mod expres altfel.
(2) Abrogat.
(3) In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat,
presedintele ii va pune in vedere, la prima zi de infatisare, sa arate exceptiile,
dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se va face vorbire in
incheierea de sedinta; instanta va acorda, la cerere, un termen pentru
pregatirea apararii si depunerea intampinarii.

ART. 208
SancŃiunea nedepunerii întâmpinării
(1) Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea
prevede în mod expres altfel.
(2) Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage
decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca
excepŃii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

ART. 136
Exceptiile de procedura care nu au fost propuse în conditiile art. 115 si art.
132 nu vor mai putea fi invocate în cursul judecatii, afara de cele de ordine
publica, care pot fi invocate în cursul procesului, în cazurile si conditiile legii
Sectiunea IV – Cererea reconventionala
Art. 119 (1) Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului, el
poate sa faca cerere reconventionala.
(2) Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de
chemare in judecata.
(3) Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau, daca
paratul nu este obligat la intampinare, cel mai tarziu in prima zi de infatisare.
(4) Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata, cererea
reconventionala se va depune cel mai tarziu pina la termenul ce se va
incuviinta paratului, spre acest sfarsit.

SECłIUNEA a 4-a
Cererea reconvenŃională
ART. 209
NoŃiune şi condiŃii
(1) Dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, pretenŃii
derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să
formuleze cerere reconvenŃională.
(2) În cazul în care pretenŃiile formulate prin cerere reconvenŃională privesc
şi alte persoane decât reclamantul, acestea vor putea fi chemate în judecată
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ca pârâŃi.
(3) Cererea trebuie să îndeplinească condiŃiile prevăzute pentru cererea
de chemare în judecată.
(4) Cererea reconvenŃională se depune, sub sancŃiunea decăderii, odată
cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai
târziu la primul termen de judecată.
(5) Cererea reconvenŃională se comunică reclamantului şi, după caz,
persoanelor prevăzute la alin. (2) pentru a formula întâmpinare. DispoziŃiile
art. 201 se aplică în mod corespunzător.
(6) Când reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată,
cererea reconvenŃională se va depune cel mai târziu până la termenul ce se
va încuviinŃa pârâtului în acest scop, dispoziŃiile alin. (5) fiind aplicabile.
(7) Reclamantul nu poate formula cerere reconvenŃională la cererea
reconvenŃională a pârâtului iniŃial.

Art. 120 - (1) Cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala.
(2) Cand, insa, numai cererea principala este in stare de a fi judecata,
instanta o poate judeca deosebit.
ART. 135
Cererea reconventionala si introducerea unei alte persoane in judecata, care
nu se vor fi facut inauntrul termenului prevazut de lege, se vor judeca
deosebit, afara de cazul cand amandoua partile consimt sa se judece
impreuna.
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ART. 210
Disjungerea cererii reconvenŃionale
(1) Cererea reconvenŃională se judecă odată cu cererea principală.
(2) Dacă numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanŃa
poate dispune judecarea separată a cererii reconvenŃionale. Cu toate
acestea, disjungerea nu poate fi dispusă în cazurile anume prevăzute de lege
sau dacă judecarea ambelor cereri se impune pentru soluŃionarea unitară a
procesului.

