Noul Cod de procedură
civilă
Procedura înainte de primul
termen de judecată

Verificarea cererii și
regularizarea acesteia - art. 222
• (1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza
verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în
judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194197.
• (2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe,
reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu
menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la
primirea comunicării, trebuie să facă completările
sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării
cererii. Se exceptează de la această sancţiune
obligaţia de a se desemna un reprezentant comun,
caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin.
(3).

Verificarea cererii și
regularizarea acesteia - art. 200
• (3) Dacă obligaţiile privind completarea
sau modificarea cererii nu sunt
îndeplinite în termenul prevăzut la alin.
(2), prin încheiere, dată în camera de
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.

Verificarea cererii și
regularizarea acesteia - art. 200
• (5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15
zile de la data comunicării încheierii.
• (6) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă
dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului,
de către un alt complet al instanţei respective,
desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea
reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost
dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost
înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2).
• (7) În caz de admitere, cauza se retrimite completului
iniţial învestit.

Fixarea primului termen de
judecată - art. 201
• (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în
judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către
pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune
întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi
indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea
cererii de chemare în judecată, în condiţiile 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 cunoştinţă de răspunsul la
întâmpinare de la dosarul cauzei.
• (3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la
întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de
judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei,
dispunând citarea părţilor.

Fixarea primului termen de
judecată - art. 201
• (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
rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel
mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând
citarea părţilor.
• (5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin.
(1) - (4) pot fi reduse de judecător în funcţie de
circumstanţele 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 dispoziţiilor art. 156.

Modificarea cererii de chemare
în judecată - art. 204
•

•

•

(1) Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi,
sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta
este legal citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi
comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării
întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puţin
10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la
dosarul cauzei.
(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea
de şedinţă declaraţiile verbale făcute în instanţă 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 părţilor.

Întâmpinarea
Art. 205 Scopul şi cuprinsul întâmpinării

•

•
•
•
•

(1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în
drept, faţă de cererea de chemare în judecată.
(2) Întâmpinarea va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa
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 comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor
juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de
chemare în judecată. Dispoziţiile 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) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art.
194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător;
e) semnătura.

Întâmpinarea
Art. 208 Sancţiunea 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 excepţii, în afara celor de ordine
publică, dacă legea nu prevede altfel.

Cererea reconvențională
Art. 209 Noţiune şi condiţii
(1) Dacă pârâtul are, în legătură cu
cererea
reclamantului,
pretenţii
derivând din acelaşi raport juridic sau
strâns legate de aceasta, poate să
formuleze cerere reconvenţională.

Cererea reconvențională
Art. 209 Noţiune şi condiţii
(4) Cererea reconvenţională se depune,
sub sancţiunea decăderii, odată cu
întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este
obligat la întâmpinare, cel mai târziu la
primul termen de judecată.

Disjungerea cererii
reconvenționale
Articolul 210
•

(1) Cererea reconvenţională se judecă
odată cu cererea principală.
•
(2) Dacă numai cererea principală este în
stare de a fi judecată, instanţa poate dispune
judecarea separată a cererii reconvenţionale.
Cu toate acestea, disjungerea nu poate fi
dispusă în cazurile anume prevăzute de lege
sau dacă judecarea ambelor cereri se impune
pentru soluţionarea unitară a procesului.

