APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1865

NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
TITLUL II
Caile de atac
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 456
Enumerare
Calea ordinară de atac este apelul, iar căile
extraordinare de atac sunt recursul, contestaŃia în
anulare şi revizuirea.
ART. 457
Legalitatea căii de atac
(1) Hotărârea judecătorească este supusă numai
căilor de atac prevăzute de lege, în condiŃiile şi
termenele stabilite de aceasta, indiferent de menŃiunile
din dispozitivul ei.
(2) MenŃiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire
la calea de atac deschisă contra acesteia nu are niciun
efect asupra dreptului de a exercita calea de atac
prevăzută de lege.
(3) Dacă instanŃa respinge ca inadmisibilă calea de
atac neprevăzută de lege, exercitată de partea interesată
în considerarea menŃiunii inexacte din cuprinsul hotărârii
cu privire la calea de atac, hotărârea pronunŃată de
instanŃa de control judiciar va fi comunicată, din oficiu,
tuturor părŃilor care au luat parte la judecata în care s-a
pronunŃat hotărârea atacată. De la data comunicării
începe să curgă, dacă este cazul, termenul pentru
exercitarea căii de atac prevăzute de lege.
ART. 458
Subiectele căilor de atac
Căile de atac pot fi exercitate numai de părŃile aflate în
proces care justifică un interes, în afară de cazul în care,
potrivit legii, acest drept îl au şi alte organe sau persoane.

Legea nr. 2/2013
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 459
Ordinea exercitării căilor de atac
(1) Căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atât
timp cât este deschisă calea de atac a apelului.
(2) În cazul hotărârilor susceptibile de apel, dacă
acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu
toate acestea, o hotărâre susceptibilă de apel şi de
recurs poate fi atacată, înăuntrul termenului de apel,
direct cu recurs, la instanŃa care ar fi fost competentă să
judece recursul împotriva hotărârii date în apel, dacă
părŃile consimt expres, prin înscris autentic sau prin
declaraŃie verbală, dată în faŃa instanŃei a cărei hotărâre
se atacă şi consemnată într-un proces-verbal. În acest
caz, recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea
sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
(3) Căile extraordinare de atac pot fi exercitate şi
concomitent, în condiŃiile legii. Recursul se judecă cu
prioritate.
ART. 460
Unicitatea căii de atac
(1) O cale de atac poate fi exercitată împotriva unei
hotărâri numai o singură dată, dacă legea prevede
acelaşi termen de exercitare pentru toate motivele
existente la data declarării acelei căi de atac.
(2) Dacă prin aceeaşi hotărâre au fost soluŃionate şi
cereri accesorii, hotărârea este supusă în întregul ei căii
de atac prevăzute de lege pentru cererea principală.
(3) În cazul în care prin aceeaşi hotărâre au fost
soluŃionate mai multe cereri principale sau incidentale,
dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele
recursului, hotărârea în întregul ei este supusă apelului.
Hotărârea dată în apel este supusă recursului.
(4) Dacă hotărârea cu privire la o cerere principală sau
incidentală nu este supusă nici apelului şi nici recursului,
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă soluŃia cu privire la celelalte cereri este supusă căilor de
atac în condiŃiile legii.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) - (4), termenul de
apel sau, după caz, de recurs este cel de drept comun,
chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel.
ART. 461
Partea din hotărâre care poate fi atacată
(1) Calea de atac se îndreaptă împotriva soluŃiei
cuprinse în dispozitivul hotărârii.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care calea de atac
vizează numai considerentele hotărârii prin care s-au dat
dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu
judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind
constatări de fapt ce prejudiciază partea, instanŃa,
admiŃând calea de atac, va înlătura acele considerente şi
le va înlocui cu propriile considerente, menŃinând soluŃia
cuprinsă în dispozitivul hotărârii atacate.
ART. 462
ÎnŃelegerea părŃilor în căile de atac
PărŃile pot solicita instanŃei legal învestite cu
soluŃionarea unei căi de atac să ia act de înŃelegerea lor
cu privire la soluŃionarea litigiului. DispoziŃiile art. 438 441 se aplică în mod corespunzător.
ART. 463
Achiesarea la hotărâre
(1) Achiesarea la hotărâre reprezintă renunŃarea unei
părŃi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a
exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluŃii
din respectiva hotărâre.
(2) Achiesarea, atunci când este condiŃionată, nu
produce efecte decât dacă este acceptată expres de
partea adversă.
(3) DispoziŃiile art. 404 rămân aplicabile.
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 464
Felurile achiesării
(1) Achiesarea poate fi expresă sau tacită, totală ori
parŃială.
(2) Achiesarea expresă se face de parte prin act
autentic sau prin declaraŃie verbală în faŃa instanŃei ori de
mandatarul său în temeiul unei procuri speciale.
(3) Achiesarea tacită poate fi dedusă numai din acte
sau fapte precise şi concordante care exprimă intenŃia
certă a părŃii de a-şi da adeziunea la hotărâre.
(4) Achiesarea poate fi totală, dacă priveşte hotărârea
în întregul ei sau, după caz, parŃială, dacă priveşte numai
o parte din hotărârea respectivă.
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CAP. I
Termenul si formele apelului
ART. 282
(1) Hotararile date in prima instanta de judecatorie
sunt supuse apelului la tribunal, iar hotararile date in
prima instanta de tribunal sunt supuse apelului la
curtea de apel.
(2) Impotriva incheierilor premergatoare nu se
poate face apel decat odata cu fondul, in afara de
cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii.
ART. 2821
(1) Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti
date în primă instanŃă în cererile introduse pe cale

ART. 465
Măsurile de administrare judiciară
Măsurile de administrare judiciară nu pot face obiectul
niciunei căi de atac.
CAPITOLUL II
Apelul
ART. 466
Apelul principal. Obiectul
(1) Hotărârile pronunŃate în primă instanŃă pot fi
atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres
altfel.
(2) Sunt supuse apelului şi hotărârile date în ultimă
instanŃă dacă, potrivit legii, instanŃa nu putea să judece
decât în primă instanŃă.
(3) Hotărârile date în ultimă instanŃă rămân
neapelabile, chiar dacă în hotărâre s-a arătat că au fost
pronunŃate în primă instanŃă.
(4) Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate
face apel decât odată cu fondul, afară de cazul când
legea dispune altfel.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă principală privind pensii de întreŃinere, în litigiile al
căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei
inclusiv, indiferent de calitatea părŃilor, profesionişti
sau neprofesionişti, asupra acŃiunilor posesorii,
acŃiunilor în evacuare, a celor referitoare la
înregistrările în registrele de stare civilă şi luarea
măsurilor asigurătorii, asupra cererilor pentru
repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
săvârşite în procesele penale şi în alte cazuri
prevăzute de lege.
(2) Hotararile instantelor judecatoresti prin care se
solutioneaza
plangerile
impotriva
hotararilor
autoritatilor administratiei publice cu activitate
jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate
nu sunt supuse apelului, daca legea nu prevede altfel.
ART. 283
ART. 467
Partea care a renuntat expres la apel cu privire la o
SituaŃiile în care partea nu poate face apel
hotarare nu mai are dreptul de a face apel.
principal
(1) Partea care a renunŃat expres la apel cu privire la o
hotărâre nu mai are dreptul de a face apel principal.
(2) Partea care a executat parŃial hotărârea de primă
instanŃă, deşi aceasta nu era susceptibilă de executare
provizorie, nu mai are dreptul de a face apel principal cu
privire la dispoziŃiile executate.

ART. 284
(1) Termenul de apel este de 15 zile de la
comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel.
(2) Termenul de apel curge chiar daca comunicarea
hotararii a fost facuta o data cu somatia de executare.
(3) Daca o parte face apel inainte de comunicarea
hotararii, aceasta se socoteste comunicata la data
depunerii cererii de apel.

ART. 468
Termenul de apel
(1) Termenul de apel este de 30 de zile de la
comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Termenul de apel prevăzut la alin. (1) curge de la
comunicarea hotărârii, chiar atunci când aceasta a fost
făcută odată cu încheierea de încuviinŃare a executării
silite.
(3) Dacă o parte face apel înainte de comunicarea
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă (4) Pentru procuror termenul de apel curge de la
pronuntarea hotararii, in afara de cazurile in care
procurorul a participat la judecarea cauzei, cand
termenul curge de la comunicarea hotararii.
(5) Apelul declarat in termen suspenda executarea
hotararii de prima instanta, cu exceptia cazurilor
anume prevazute de lege.

hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data
depunerii cererii de apel.
(4) Pentru procuror, termenul de apel curge de la
pronunŃarea hotărârii, în afară de cazurile în care
procurorul a participat la judecarea cauzei, când
termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii.
(5) Termenul de apel suspendă executarea hotărârii
de primă instanŃă, cu excepŃia cazurilor anume prevăzute
de lege. În aceleaşi condiŃii, executarea se suspendă
dacă apelul a fost exercitat în termen.

ART. 285
(1) Termenul de apel se intrerupe prin moartea
partii care are interes sa faca apel. In acest caz se
face din nou o singura comunicare a hotararii, la cel
din urma domiciliu al partii, pe numele mostenirii, fara
sa se arate numele si calitatea fiecarui mostenitor.
(2) Termenul de apel va incepe sa curga din nou de
la data comunicarii prevazute la alin. 1. Pentru
mostenitorii incapabili, cei cu capacitate restrinsa sau
disparuti ori in caz de mostenire vacanta, termenul va
curge din ziua in care se va numi tutorele, curatorul
sau administratorul provizoriu.
(3) Apelul nu constituie prin el insusi un act de
acceptare a mostenirii.
ART. 286
Termenul de apel se intrerupe si prin moartea
mandatarului caruia i s-a facut comunicarea. In acest
caz se va face o noua comunicare partii, la domiciliul
ei, iar termenul de apel va incepe sa curga din nou de
la aceasta data.

ART. 469
Întreruperea termenului de apel
(1) Termenul de apel se întrerupe prin moartea părŃii
care are interes să facă apel. În acest caz se face din
nou o singură comunicare a hotărârii, la cel din urmă
domiciliu al părŃii, pe numele moştenirii, fără să se arate
numele şi calitatea fiecărui moştenitor.
(2) Termenul de apel va începe să curgă din nou de la
data comunicării prevăzute la alin. (1). Pentru
moştenitorii incapabili, cei cu capacitate restrânsă sau
dispăruŃi ori în caz de moştenire vacantă, termenul va
curge din ziua în care se va numi tutorele, curatorul sau
administratorul provizoriu, după caz.
(3) Apelul nu constituie prin el însuşi un act de
acceptare a moştenirii.
(4) Termenul de apel se întrerupe şi prin moartea
mandatarului căruia i s-a făcut comunicarea. În acest caz
se va face o nouă comunicare părŃii, la domiciliul ei, iar
termenul de apel va începe să curgă din nou de la
această dată.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 287
(1) Cererea de apel va cuprinde:
1. numele, domiciliul sau resedinta partilor ori,
pentru persoanele juridice, denumirea si sediul,
precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in
registrul comertului sau de inscriere in registrul
persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar.
Daca apelantul locuieste in strainatate, va arata si
domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca
toate comunicarile privind procesul;
2. aratarea hotararii care se ataca;
3. motivele de fapt si de drept pe care se
intemeiaza apelul;
4. dovezile invocate in sustinerea apelului;
5. semnatura.
(2) Cerintele de la pct. 2 si 5 sunt prevazute sub
sanctiunea nulitatii, iar cele de la pct. 3 si 4, sub
sanctiunea decaderii. Aceste cerinte pot fi implinite
pana cel mai tarziu la prima zi de infatisare, iar lipsa
semnaturii, in conditiile prevazute de art. 133 alin 2.
(3) Cand dovezile propuse sunt martori sau
inscrisuri nearatate la prima instanta, se vor aplica in
mod corespunzator dispozitiile art. 112 pct. 5.
(4) Termenul pentru depunerea motivelor de apel
se socoteste de la comunicarea hotararii, chiar daca
apelul s-a facut mai inainte de comunicare.

ART. 470
Cererea de apel
(1) Cererea de apel va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal,
domiciliul sau reşedinŃa părŃilor ori, pentru persoanele
juridice, denumirea şi sediul lor, 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 apelantul locuieşte în străinătate, va arăta
şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă
toate comunicările privind procesul;
b) indicarea hotărârii atacate;
c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază
apelul;
d) probele invocate în susŃinerea apelului;
e) semnătura.
(2) La cererea de apel se va ataşa dovada achitării
taxelor de timbru.
(3) CerinŃele de la alin. (1) lit. b) şi e) şi cea de la alin.
(2) sunt prevăzute sub sancŃiunea nulităŃii, iar cele de la
alin. (1) lit. c) şi d), sub sancŃiunea decăderii. Lipsa
semnăturii poate fi împlinită în condiŃiile art. 196 alin. (2),
iar lipsa dovezii achitării taxei de timbru poate fi
complinită până la primul termen de judecată la care
partea a fost legal citată în apel.
(4) Când dovezile propuse sunt martori sau înscrisuri
nearătate la prima instanŃă, se vor aplica în mod
corespunzător dispoziŃiile art. 194 lit. e).
(5) În cazul în care termenul pentru exercitarea
apelului curge de la un alt moment decât comunicarea
hotărârii, motivarea apelului se va face într-un termen de
aceeaşi durată, care curge, însă, de la data comunicării
hotărârii.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 288
La cererea de apel se vor alatura atatea copii cati
intimati sunt.
Apelul se depune la instanta a carei hotarare se
ataca, sub sanctiunea nulitatii*).
Presedintele va inainta instantei de apel dosarul,
impreuna cu apelurile facute, numai dupa implinirea
termenului de apel pentru toate partile.
Cu toate acestea, apelul va fi trimis de indata daca
s-a facut cerere pentru suspendarea executarii
hotararii primei instante.

ART. 289
(1) Presedintele instantei de apel, indata ce
primeste dosarul, va fixa termen de infatisare, potrivit
dispozitiilor art. 1141, si va dispune citarea partilor.
(2) Totodata, presedintele va dispune sa se
comunice intimatului, o data cu citatia, o copie de pe
cererea si de pe motivele de apel, impreuna cu copiile
certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost
infatisate la prima instanta, punandu-i-se in vedere
obligatia de a depune la dosar intampinare cu cel
putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata.
(3) Dispozitiile art. 113 alin. 2 sunt aplicabile in mod
corespunzator.
(4) Apelurile facute impotriva aceleiasi hotarari vor fi
repartizate la o singura sectie a instantei de apel.
ART. 291
(1) In cazul cand intimatul nu a primit, in termenul
prevazut de art. 1141, comunicarea motivelor de apel
si a dovezilor invocate, va putea cere, la prima zi de
infatisare, un termen inauntrul caruia sa depuna la

ART. 471
Depunerea cererii de apel
(1) Apelul şi, când este cazul, motivele de apel se
depun la instanŃa a cărei hotărâre se atacă, sub
sancŃiunea nulităŃii.
(2) DispoziŃiile art. 195 sunt aplicabile în mod
corespunzător.
(3) În cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte
condiŃiile prevăzute de lege, preşedintele instanŃei sau
persoana desemnată de acesta care primeşte cererea de
apel va stabili lipsurile şi îi va cere apelantului să
completeze sau să modifice cererea de îndată, dacă este
prezent şi este posibil, ori în scris, dacă apelul a fost
trimis prin poştă, fax, poştă electronică sau curier.
Completarea sau modificarea cererii se va face înăuntrul
termenului de apel. Dacă preşedintele sau persoana
desemnată de acesta apreciază că intervalul rămas până
la expirarea termenului de apel nu este suficient, va
acorda un termen scurt, de cel mult 5 zile de la expirarea
termenului de apel, în care să se depună completarea
sau modificarea cererii.
(4) DispoziŃiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător
şi în cazul în care motivele de apel se depun separat de
cerere.
(5) După primirea cererii de apel, respectiv a motivelor
de apel, preşedintele instanŃei care a pronunŃat hotărârea
atacată va dispune comunicarea lor intimatului, împreună
cu copiile certificate de pe înscrisurile alăturate şi care nu
au fost înfăŃişate la prima instanŃă, punându-i-se în
vedere obligaŃia de a depune la dosar întâmpinare în
termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.
(6) InstanŃa la care s-a depus întâmpinarea o
comunică de îndată apelantului, punându-i-se în vedere
obligaŃia de a depune la dosar răspunsul la întâmpinare
în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării.

"ART. XIII
DispoziŃiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, privitoare la
pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de
recurs de către instanŃa a cărei hotărâre se
atacă se aplică în procesele pornite începând cu
data de 1 ianuarie 2016. În procesele pornite
începând cu data intrării în vigoare a prezentei
legi şi până la data de 31 decembrie 2015 se
aplică dispoziŃiile art. XIV - XVII."
"ART. XIV
(1) Apelul şi, când este cazul, motivele de apel
se depun la instanŃa a cărei hotărâre se atacă.
(2) DispoziŃiile art. 195 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată,
sunt aplicabile în mod corespunzător.
(3) Preşedintele instanŃei sau persoana
desemnată de acesta va înainta instanŃei de apel
dosarul, împreună cu apelurile făcute, numai
după împlinirea termenului de apel pentru toate
părŃile.
(4) Dacă s-au formulat atât apel, cât şi cereri
potrivit art. 442 - 444 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată,
dosarul nu va fi trimis instanŃei de apel decât
după împlinirea termenului de apel privind
hotărârile date asupra acestor din urmă cereri."
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă dosar intampinare.
(2) Daca intimatul lipseste la prima zi de infatisare
si instanta constata ca motivele de apel nu au fost
comunicate, va dispune amanarea cauzei si
efectuarea comunicarii, iar daca motivele nu au fost
comunicate in termen, instanta va dispune amanarea
cauzei cu indeplinirea cerintelor art. 1141 alin. 3 sau 4,
dupa caz.
ART. 292
(1) Partile nu se vor putea folosi inaintea instantei
de apel de alte motive, mijloace de aparare si dovezi
decat de cele invocate la prima instanta sau aratate in
motivarea apelului ori in intampinare. Instanta de apel
poate incuviinta si administrarea probelor a caror
necesitate rezulta din dezbateri.
(2) In cazul in care apelul nu se motiveaza ori
motivarea apelului sau intampinarea nu cuprinde
motive, mijloace de aparare sau dovezi noi, instanta
de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor
invocate la prima instanta.
ART. 293
(1) Intimatul este in drept, chiar dupa implinirea
termenului de apel, sa adere la apelul facut de partea
potrivnica, printr-o cerere proprie, care sa tinda la
schimbarea hotararii primei instante. Cererea se poate
face pana la prima zi de infatisare.
(2) Daca apelantul principal isi retrage apelul sau
daca acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori
pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului,
aderarea la apel prevazuta la alin. 1 ramane fara
efecte. Cu toate acestea, daca aderarea s-a facut
inauntrul termenului de apel, ea se considera apel
principal.

Intimatul va lua cunoştinŃă de răspunsul la întâmpinare
din dosarul cauzei.
(7) Preşedintele sau persoana desemnată de acesta,
după împlinirea termenului de apel pentru toate părŃile,
precum şi a termenelor prevăzute la alin. (5) şi (6), va
înainta instanŃei de apel dosarul, împreună cu apelurile
făcute, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare şi
dovezile de comunicare a acestor acte, potrivit alin. (5) şi
(6).
(8) Dacă s-au formulat atât apel, cât şi cereri potrivit
art. 442 - 444, dosarul nu va fi trimis instanŃei de apel
decât după împlinirea termenului de apel privind
hotărârile date asupra acestor din urmă cereri.
DispoziŃiile alin. (5) - (7) se aplică în mod corespunzător.

ART. 472
Apelul incident
(1) Intimatul este în drept, după împlinirea termenului
de apel, să formuleze apel în scris, în cadrul procesului
în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică, printro cerere proprie care să tindă la schimbarea hotărârii
primei instanŃe.
(2) Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă
acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru
alte motive care nu implică cercetarea fondului, apelul
incident prevăzut la alin. (1) rămâne fără efect.
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 2931
In caz de coparticipare procesuala, precum si
atunci cand la prima instanta au intervenit terte
persoane in proces, intimatul este in drept, chiar dupa
implinirea termenului de apel, sa declare apel
impotriva altui intimat sau unei persoane care a figurat
in prima instanta si care nu este parte in apelul
principal, daca acesta din urma ar fi de natura sa
produca consecinte asupra situatiei sale juridice in
proces. Dispozitiile art. 293 se aplica in mod
corespunzator.

ART. 473
Apelul provocat
În caz de coparticipare procesuală, precum şi atunci
când la prima instanŃă au intervenit terŃe persoane în
proces, intimatul este în drept, după împlinirea
termenului de apel, să declare în scris apel împotriva
altui intimat sau a unei persoane care a figurat în primă
instanŃă şi care nu este parte în apelul principal, dacă
acesta din urmă ar fi de natură să producă consecinŃe
asupra situaŃiei sale juridice în proces. DispoziŃiile art.
472 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
ART. 474
Depunerea apelului incident şi a celui provocat
(1) Apelul incident şi apelul provocat se depun de
către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal,
fiind aplicabile prevederile art. 471 alin. (6).
(2) Apelul provocat se comunică şi intimatului din
acest apel, prevăzut la art. 473, acesta fiind dator să
depună întâmpinare în termenul prevăzut la art. 471 alin.
(6), care se aplică în mod corespunzător. Cel care a
exercitat apelul provocat va lua cunoştinŃă de
întâmpinare de la dosarul cauzei.

ART. 290
ART. 475
Cand apelurile facute impotriva aceleiasi hotarari au
Pregătirea judecăŃii apelului
fost repartizate la sectii deosebite, presedintele ultimei
(1) Preşedintele instanŃei de apel sau persoana
sectii investite va dispune trimiterea apelului la sectia desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua,
cea dintai investita.
prin rezoluŃie, măsuri în vederea repartizării aleatorii la
un complet de judecată.
(2) Preşedintele completului de judecată stabileşte
primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de
zile de la data rezoluŃiei preşedintelui instanŃei de apel,

"ART. XVI
(1) Apelul incident şi apelul provocat se depun
de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul
principal, fiind aplicabile prevederile art. XV alin.
(4).
(2) Apelul provocat se comunică şi intimatului
din acest apel, prevăzut la art. 473 din Legea nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, acesta fiind dator să depună
întâmpinare în termenul prevăzut la art. XV alin.
(4), care se aplică în mod corespunzător. Cel
care a exercitat apelul provocat va lua cunoştinŃă
de întâmpinare de la dosarul cauzei."
"ART. XV
(1) Preşedintele instanŃei de apel sau
persoana desemnată de acesta, îndată ce
primeşte dosarul, va lua, prin rezoluŃie, măsuri în
vederea repartizării aleatorii la un complet de
judecată.
(2) În cazul în care cererea de apel nu
îndeplineşte condiŃiile prevăzute de lege,
completul căruia i s-a repartizat dosarul va stabili
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă dispunând citarea părŃilor.
DispoziŃiile art. 201 alin. (5) şi (6) se aplică în mod
corespunzător.
(3) Apelurile principale, incidente şi provocate făcute
împotriva aceleiaşi hotărâri vor fi repartizate la acelaşi
complet de judecată. Când apelurile au fost repartizate la
complete diferite, ultimul complet învestit va dispune pe
cale administrativă trimiterea apelului la completul cel
dintâi învestit.

lipsurile cererii de apel şi îi va comunica, în scris,
apelantului că are obligaŃia de a completa sau
modifica cererea. Completarea sau modificarea
cererii se va face în termen de cel mult 10 zile de
la data comunicării.
(3) După primirea dosarului sau, când este
cazul, după regularizarea cererii de apel potrivit
alin. (2), completul va dispune comunicarea
cererii de apel, precum şi a motivelor de apel
intimatului, împreună cu copiile certificate de pe
înscrisurile alăturate şi care nu au fost înfăŃişate
la prima instanŃă, punându-i-se în vedere
obligaŃia de a depune la dosar întâmpinare în
termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.
(4) Întâmpinarea depusă se comunică
apelantului de îndată, punându-i-se în vedere
obligaŃia de a depune la dosar răspunsul la
întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la
data comunicării. Intimatul va lua cunoştinŃă de
răspunsul la întâmpinare din dosarul cauzei.
(5) Dacă s-au formulat atât apel, cât şi cereri
potrivit art. 442 - 444 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată,
dispoziŃiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod
corespunzător.
(6) 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.
(7) În cazul în care intimatul nu a depus
întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (3) sau,
după caz, apelantul nu a comunicat răspuns la
întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (4), la
data expirării termenului corespunzător,
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă judecătorul fixează prin rezoluŃie primul termen
de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de
la data rezoluŃiei, dispunând citarea părŃilor.
(8) DispoziŃiile art. 201 alin. (5) şi (6) din
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, se aplică în mod
corespunzător.
(9) DispoziŃiile art. 475 alin. (3) din Legea nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, rămân aplicabile."
ART. 476
Efectul devolutiv al apelului
(1) Apelul exercitat în termen provoacă o nouă
judecată asupra fondului, instanŃa de apel statuând atât
în fapt, cât şi în drept.
(2) În cazul în care apelul nu se motivează ori
motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive,
mijloace de apărare sau dovezi noi, instanŃa de apel se
va pronunŃa, în fond, numai pe baza celor invocate la
prima instanŃă.
(3) Prin apel este posibil să nu se solicite judecata în fond
sau rejudecarea, ci anularea hotărârii de primă instanŃă şi
respingerea ori anularea cererii de chemare în judecată ca
urmare a invocării unei excepŃii sau trimiterea dosarului la
instanŃa competentă.

ART. 477
Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce
s-a apelat
(1) InstanŃa de apel va proceda la rejudecarea fondului în
limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum
şi cu privire la soluŃiile care sunt dependente de partea din
hotărâre care a fost atacată.
(2) DevoluŃiunea va opera cu privire la întreaga cauză
atunci când apelul nu este limitat la anumite soluŃii din
dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea hotărârii sau
dacă obiectul litigiului este indivizibil.
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 294
(1) In apel nu se poate schimba calitatea partilor,
cauza sau obiectul cererii de chemare in judecata si
nici nu se pot face alte cereri noi. Exceptiile de
procedura si alte asemenea mijloace de aparare nu
sunt considerate cereri noi.
(2) Se vor putea cere insa dobinzi, rate, venituri
ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa
darea hotararii primei instante. De asemenea, se va
putea solicita compensatia legala.

ART. 295
(1) Instanta de apel va verifica, in limitele cererii de
apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de
catre prima instanta. Motivele de ordine publica pot fi
invocate si din oficiu.
(2) Instanta va putea incuviinta refacerea sau
completarea probelor administrate la prima instanta,
precum si administrarea probelor noi propuse in
conditiile art. 292, daca considera ca sunt necesare
pentru solutionarea cauzei.

ART. 478
Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce
s-a supus judecăŃii la prima instanŃă
(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual
stabilit în faŃa primei instanŃe.
(2) PărŃile nu se vor putea folosi înaintea instanŃei de
apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât
cele invocate la prima instanŃă sau arătate în motivarea
apelului ori în întâmpinare. InstanŃa de apel poate
încuviinŃa şi administrarea probelor a căror necesitate
rezultă din dezbateri.
(3) În apel nu se poate schimba calitatea părŃilor,
cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici
nu se pot formula pretenŃii noi.
(4) PărŃile pot însă să expliciteze pretenŃiile care au
fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate
primei instanŃe.
(5) Se vor putea cere, de asemenea, dobânzi, rate,
venituri ajunse la termen şi orice alte despăgubiri ivite
după darea hotărârii primei instanŃe şi va putea fi
invocată compensaŃia legală.
ART. 479
DispoziŃii speciale privind judecata
(1) InstanŃa de apel va verifica, în limitele cererii de
apel, stabilirea situaŃiei de fapt şi aplicarea legii de către
prima instanŃă. Motivele de ordine publică pot fi invocate
şi din oficiu.
(2) InstanŃa de apel va putea dispune refacerea sau
completarea probelor administrate la prima instanŃă, în
cazul în care consideră că sunt necesare pentru
soluŃionarea cauzei, precum şi administrarea probelor noi
propuse în condiŃiile art. 478 alin. (2).
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă ART. 296
ART. 480
Instanta de apel poate pastra ori schimba, in tot sau
SoluŃiile pe care le pronunŃă instanŃa de apel
in parte, hotararea atacata. Apelantului nu i se poate
(1) InstanŃa de apel poate păstra hotărârea atacată,
insa crea in propria cale de atac o situatie mai grea situaŃie în care, după caz, va respinge, va anula apelul
decat aceea din hotararea atacata.
ori va constata perimarea lui.
(2) În caz de admitere a apelului, instanŃa poate anula
ori, după caz, schimba în tot sau în parte hotărârea
ART. 297
apelată.
(1) În cazul în care se constată că, în mod greşit,
(3) În cazul în care se constată că, în mod greşit,
prima instanŃă a soluŃionat procesul fără a intra în prima instanŃă a soluŃionat procesul fără a intra în
judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părŃii judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părŃii care
care nu a fost legal citată, instanŃa de apel va anula nu a fost legal citată, instanŃa de apel va anula hotărârea
hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând atacată şi va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate
fondul. Cu toate acestea, în cazul în care prima acestea, instanŃa de apel va anula hotărârea atacată şi
instanŃă a soluŃionat procesul fără a intra în judecata va trimite cauza spre rejudecare primei instanŃe sau altei
fondului, instanŃa de apel va anula hotărârea atacată instanŃe egale în grad cu aceasta din aceeaşi
şi va trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, circumscripŃie, în cazul în care părŃile au solicitat în mod
primei instanŃe sau altei instanŃe egale în grad cu expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin
aceasta din aceeaşi circumscripŃie, dacă părŃile au întâmpinare; trimiterea spre rejudecare poate fi dispusă o
solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin singură dată în cursul procesului. Dezlegarea dată
cererea de apel ori prin întâmpinare. De asemenea, problemelor de drept de către instanŃa de apel, precum şi
instanŃa de apel va anula hotărârea atacată şi va necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii
trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, primei pentru judecătorii fondului.
instanŃe sau altei instanŃe egale în grad cu aceasta din
(4) Dacă instanŃa de apel stabileşte că prima instanŃă
aceeaşi circumscripŃie, în cazul în care judecata în a fost necompetentă, iar necompetenŃa a fost invocată în
primă instanŃă s-a făcut în lipsa părŃii care nu a fost condiŃiile legii, va anula hotărârea atacată şi va trimite
legal citată, iar partea a solicitat în mod expres luarea cauza spre judecare instanŃei competente sau altui organ
acestei măsuri prin cererea de apel. Dezlegarea dată cu activitate jurisdicŃională competent ori, după caz, va
problemelor de drept de către instanŃa de apel, ca şi respinge cererea ca inadmisibilă.
necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii
(5) În cazul în care instanŃa de apel constată că ea are
pentru judecătorii fondului***).
competenŃa să judece în primă instanŃă, va anula
(2) Daca prima instanta s-a declarat competenta si hotărârea atacată şi va judeca în fond, pronunŃând o
instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta, hotărâre susceptibilă, după caz, de apel sau recurs.
anuland hotararea atacata, va trimite cauza spre
(6) Când se constată că există un alt motiv de nulitate
judecare instantei competente sau altui organ cu decât cel prevăzut la alin. (5), iar prima instanŃă a judecat
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod de Procedură Civilă activitate jurisdictionala competent, afara de cazul
cand constata propria sa competenta. In acest caz,
precum si atunci cand exista vreun alt motiv de
nulitate, iar prima instanta a judecat in fond, instanta
de apel, anuland in tot sau in parte procedura urmata
si hotararea pronuntata, va retine procesul spre
judecare.

în fond, instanŃa de apel, anulând în tot sau în parte
procedura urmată în faŃa primei instanŃe şi hotărârea
atacată, va reŃine procesul spre judecare, pronunŃând o
hotărâre susceptibilă de recurs, dacă este cazul.

ART. 481
NeînrăutăŃirea situaŃiei în propria cale de atac
Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o
situaŃie mai rea decât aceea din hotărârea atacată, în afară de
cazul în care el consimte expres la aceasta sau în cazurile
anume prevăzute de lege.

ART. 298
ART. 482
Dispozitiile de procedura privind judecata in prima
Completare cu alte norme
instanta se aplica si in instanta de apel, in masura in
DispoziŃiile de procedură privind judecata în primă
care nu sunt potrivnice celor cuprinse in prezentul titlu. instanŃă se aplică şi în instanŃa de apel, în măsura în
care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul
capitol.
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă TITLUL V
Caile extraordinare de atac
CAP. I
Recursul
Sectiunea I
Termenul si formele recursului
ART. 299
(1) Hotararile date fara drept de apel, cele date in
apel, precum si, in conditiile prevazute de lege,
hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt
supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt
aplicabile in mod corespunzator.
(11) Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunŃate
în cererile prevăzute la art. 1 pct. 11.
(2) Recursul se solutioneaza de instanta imediat
superioara celei care a pronuntat hotararea in apel.
(3) Abrogat.

CAP. III
Caile extraordinare de atac
SECTIUNEA 1
Recursul
ART. 477
Obiectul si scopul recursului. Instanta competenta
(1) Hotararile date in apel, cele date, potrivit legii, fara
drept de apel, precum si alte hotarari in cazurile expres
prevazute de lege sunt supuse recursului.
(2) Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunŃate în
cererile prevăzute la art. 92 pct. 1 lit. a) - k), în cele
privind navigaŃia civilă şi activitatea în porturi, conflictele
de muncă şi de asigurări sociale, în materie de
expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor
cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri
evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei
inclusiv. De asemenea, nu sunt supuse recursului
hotărârile date de instanŃele de apel în cazurile în care
legea prevede că hotărârile de primă instanŃă sunt
supuse numai apelului.
(3) Recursul urmareste sa supuna Inaltei Curti de
Casatie si Justitie examinarea, in conditiile legii, a
conformitatii hotararii atacate cu regulile de drept
aplicabile.
(4) In cazurile anume prevazute de lege, recursul se
solutioneaza de catre instanta ierarhic superioara celei
care a pronuntat hotararea atacata. Dispozitiile alin. (3)
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă ART. 300
(1) Recursul suspenda executarea hotararii numai
in cauzele privitoare la stramutarea de hotare,
desfiintarea de constructii, plantatii sau a oricaror
lucrari avand o asezare fixa, precum si in cazurile
anume prevazute de lege.
(2) La cerere, instanta sesizata cu judecarea
recursului poate dispune, motivat, suspendarea
executarii hotararii recurate si in alte cazuri decat cele
la care se refera alin. (1).
(3) Suspendarea la cerere a executarii hotararii
poate fi acordata numai dupa depunerea unei cautiuni
ce se va stabili, prin incheiere, cu ascultarea partilor in
camera de consiliu, scop in care acestea vor fi citate
in termen scurt, chiar inainte de primul termen de
judecata, daca este cazul. Dispozitiile art. 403 alin. 3
si 4 se aplica in mod corespunzator.
(4) Abrogat.
(5) Pentru motive temeinice, instanta poate reveni
asupra suspendarii acordate, dispozitiile alin. 3
aplicandu-se in mod corespunzator.

se aplica in mod corespunzator.
ART. 478
Suspendarea executarii
(1) Recursul suspenda de drept executarea hotararii in
cauzele privitoare la stramutarea de hotare, desfiintarea
de constructii, plantatii sau a oricaror lucrari avand o
asezare fixa, precum si in cazurile anume prevazute de
lege.
(2) La cererea recurentului formulata in conditiile art.
82 alin. (2) si (3), instanta sesizata cu judecarea
recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotararii
atacate cu recurs in alte cazuri decat cele la care se
refera alin. (1). Cererea se depune direct la instanta de
recurs, alaturandu-se o copie certificata de pe cererea de
recurs si dovada depunerii cautiunii prevazute la art. 708.
In cazul in care cererea se face inainte de a ajunge
dosarul la instanta de recurs, se va alatura si o copie
legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu recurs.
(3) Cererea se judeca in camera de consiliu, cu citarea
partilor printr-un agent procedural al instantei sau prin alt
salariat al acesteia ori prin modalitatile prevazute la art.
149 alin. (4) si (5), dupa cum urmeaza:
1. de un complet anume constituit, format din 3
judecatori, in conditiile legii, in cazul in care cererea s-a
depus inainte de ajungerea dosarului la instanta de
recurs;
2. de completul de filtru, dupa ce acesta a fost
desemnat, in cazurile prevazute la art. 487;
3. de completul care judeca recursul pe fond, in cazul
in care s-a fixat termen in sedinta publica.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă (4) Termenul de judecata, pentru care se face citarea,
se stabileste astfel incat sa nu treaca mai mult de 10 zile
de la primirea cererii de suspendare.
(5) Completul se pronunŃă, în cel mult 48 de ore de la
judecată, printr-o încheiere motivată, care este
definitivă."
(6) abrogat
"(7) La judecata cererii de suspendare părŃile trebuie
să fie reprezentate de avocat sau, când este cazul, de
consilierul juridic.
(8) Pentru motive temeinice, instanŃa de recurs poate
reveni asupra suspendării acordate, dispoziŃiile alin. (3) (5) şi (7) aplicându-se în mod corespunzător.
ART. 301
ART. 479
Termenul de recurs este de 15 zile de la
Termenul de recurs
comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel.
(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la
Dispozitiile art. 284 alin. 2-4 se aplica in mod comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel.
corespunzator.
Dispozitiile art. 462 alin. (2)-(4), precum si cele ale art.
463 se aplica in mod corespunzator.
(2) Daca intimatul nu a invocat prin intampinare sau
din dosar nu reiese ca recursul a fost depus peste
termen, el se va socoti in termen.

ART. 480
ART. 3021
Cererea de recurs
Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea
(1) Cererea de recurs va cuprinde urmatoarele
nulitatii, urmatoarele mentiuni:
a) numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, mentiuni:
a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partii
pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor,
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in
registrul comertului sau de inscriere in registrul
persoanelor juridice, codul unic de inregistrare sau,
dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Daca
recurentul locuieste in strainatate, va arata si
domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca
toate comunicarile privind procesul*);
b) indicarea hotararii care se ataca;
c) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza
recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea
ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
d) semnatura.
La cererea de recurs se va atasa dovada achitarii
taxei de timbru, conform legii.

in favoarea careia se exercita recursul, numele,
prenumele si domiciliul profesional al avocatului care
formuleaza cererea ori, pentru persoanele juridice,
denumirea si sediul lor, precum si numele si prenumele
consilierului juridic care intocmeste cererea. Prezentele
dispozitii se aplica si in cazul in care recurentul locuieste
in strainatate;
b) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta ori,
dupa caz, denumirea si sediul intimatului;
c) indicarea hotararii care se ataca;
d) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza
recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca
motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
e) semnatura partii sau a mandatarului partii in cazul
prevazut la art. 13 alin. (2), a avocatului sau, dupa caz, a
consilierului juridic.
(2) La cererea de recurs se vor atasa dovada achitarii
taxei de timbru, conform legii, precum si imputernicirea
avocatiala sau, dupa caz, delegatia consilierului juridic.
(3) MenŃiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) - e),
precum şi cerinŃele menŃionate la alin. (2) sunt prevăzute
sub sancŃiunea nulităŃii. DispoziŃiile art. 81 alin. (1), art.
82 alin. (3) şi ale art. 86 alin. (2) rămân aplicabile.

ART. 303
ART. 481
Motivarea recursului
(1) Recursul se va motiva prin insasi cererea de
(1) Recursul se va motiva prin insasi cererea de
recurs sau inauntrul termenului de recurs.
(2) Termenul pentru depunerea motivelor se recurs, in afara de cazurile prevazute la art. 464 alin. (5),
socoteste de la comunicarea hotararii, chiar daca aplicabile si in recurs.
(2) In cazurile in care Ministerul Public a participat in
recursul s-a facut mai inainte.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă (3) Abrogat.
(4) In cazurile in care Ministerul Public a participat
in proces, se va depune o copie de pe motivele de
casare pentru procuror.
(5) Presedintele instantei, care primeste cererea de
recurs, va putea sa o inapoieze, partii prezente, daca
nu indeplineste conditiile prevazute de lege, pentru a fi
refacuta, prelungind termenul de recurs cu 5 zile.
(6) Dupa implinirea termenului de recurs pentru
toate partile, instanta a carei hotarare este recurata va
inainta instantei de recurs dosarul impreuna cu
dovezile de indeplinire a procedurii de comunicare a
hotaririi.
ART. 304
Modificarea sau casarea unor hotarari se poate
cere in urmatoarele situatii, numai pentru motive de
nelegalitate:
1. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit
dispozitiilor legale;
2. cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei
care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii;
3. când hotărârea s-a dat cu încălcarea
competenŃei de ordine publică a altei instanŃe,
invocată în condiŃiile legii**);
4. cand instanta a depasit atributiile puterii
judecatoresti;
5. cand, prin hotararea data, instanta a incalcat
formele de procedura prevazute sub sanctiunea
nulitatii de art. 105 alin. 2;
6. daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut,

proces, se va depune o copie de pe motivele de casare
pentru procuror.
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ART. 482
Motivele de casare
(1) Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru
urmatoarele motive de nelegalitate:
1. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor
legale;
2. dacă hotărârea a fost pronunŃată de alt judecător
decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a
procesului sau de un alt complet de judecată decât cel
stabilit aleatoriu pentru soluŃionarea cauzei ori a cărui
compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii;
3. când hotărârea a fost dată cu încălcarea
competenŃei de ordine publică a altei instanŃe, invocată
în condiŃiile legii;.
4. cand instanta a depasit atributiile puterii
judecatoresti;
5. cand, prin hotararea data, instanta a incalcat

APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă ori ceea ce nu s-a cerut;
7. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se
sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori
straine de natura pricinii;
8. cand instanta, interpretand gresit actul juridic
dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit
si vadit neindoielnic al acestuia;
9. cand hotararea pronuntata este lipsita de temei
legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita
a legii;
10. abrogat;
11. abrogat.

regulile de procedura a caror nerespectare atrage
sanctiunea nulitatii;
6. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se
intemeiaza sau cand cuprinde motive contradictorii ori
numai motive straine de natura cauzei;
7. cand s-a incalcat autoritatea de lucru judecat;
8. cand hotararea a fost data cu incalcarea sau
aplicarea gresita a normelor de drept material.
(2) Motivele prevazute la alin. (1) nu pot fi primite
decat daca ele nu au putut fi invocate pe calea apelului
sau in cursul judecarii apelului ori, desi au fost invocate
in termen, au fost respinse sau instanta a omis sa se
pronunte asupra lor.

ART. 3041
Recursul declarat impotriva unei hotarari care,
potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel nu este limitat
la motivele de casare prevazute in art. 304, instanta
putand sa examineze cauza sub toate aspectele.
ART. 306
(1) Recursul este nul daca nu a fost motivat in
termenul legal, cu exceptia cazurilor prevazute in alin.
2.
(2) Motivele de ordine publica pot fi invocate si din
oficiu de instanta de recurs, care insa este obligata sa
le puna in dezbatere partilor.

ART. 483
Sanctiunea nemotivarii recursului
(1) Recursul este nul daca nu a fost motivat in
termenul legal, cu exceptia cazului prevazut la alin. (3).
(2) Aceeasi sanctiune intervine in cazul in care
motivele invocate nu se incadreaza in motivele de casare
prevazute la art. 482.
(3) Daca legea nu dispune altfel, motivele de casare
care sunt de ordine publica pot fi ridicate din oficiu de
catre instanta, chiar dupa implinirea termenului de
motivare a recursului, fie in procedura de filtrare, fie in
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APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă sedinta publica.
ART. 302
ART. 484
Recursul se depune la instanta a carei hotarare se
Depunerea recursului
ataca, sub sanctiunea nulitatii
(1) Recursul si, daca este cazul, motivele de casare se
depun la instanta a carei hotarare se ataca, sub
sanctiunea nulitatii, in conditiile prevazute la art. 82 alin.
(3) si art. 83.
(2) Dispozitiile art. 465 se aplica in mod
corespunzator. Termenul prevazut la art. 465 alin. (5) se
dubleaza in cazul recursului. Intampinarea trebuie
redactata si semnata de avocatul sau consilierul juridic al
intimatului, iar raspunsul la intampinare de avocatul sau
consilierul juridic al recurentului. Prin aceste acte de
procedura se va mentiona daca recurentul, respectiv
intimatul este de acord ca recursul, atunci cand este
admisibil in principiu, sa fie solutionat de catre completul
de filtru prevazut la art. 487.
ART. 485
Recursul incident si recursul provocat
(1) Recursul incident si recursul provocat se pot
exercita, in cazurile prevazute la art. 466 si 467, care se
aplica in mod corespunzator. Dispozitiile art. 482 raman
aplicabile.
(2) Prevederile art. 468 se aplica in mod
corespunzator.
ART. 305
ART. 486
Probe noi in recurs
In instanta de recurs nu se pot produce probe noi,
(1) In instanta de recurs nu se pot produce noi probe,
cu exceptia inscrisurilor, care pot fi depuse pana la
cu exceptia inscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub
inchiderea dezbaterilor.
sanctiunea decaderii, odata cu cererea de recurs,
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă respectiv odata cu intampinarea.
(2) In cazul in care recursul urmeaza sa fie solutionat
in sedinta publica, pot fi depuse si alte inscrisuri noi pana
la primul termen de judecata.
ART. 487
Procedura de filtrare a recursurilor
(1) Când recursul este de competenŃa Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie, preşedintele instanŃei sau preşedintele
de secŃie ori, după caz, persoana desemnată de aceştia,
primind dosarul de la instanŃa a cărei hotărâre se atacă,
va lua, prin rezoluŃie, măsuri pentru stabilirea aleatorie a
unui complet format din 3 judecători, care va decide
asupra admisibilităŃii în principiu a recursului. DispoziŃiile
art. 469 alin. (3) sunt aplicabile.
(2) Pe baza recursului, intampinarii, a raspunsului la
intampinare si a inscrisurilor noi, presedintele completului
va intocmi un raport asupra admisibilitatii in principiu a
recursului sau va desemna un alt membru al completului
ori magistratul-asistent in acest scop. Raportul trebuie
intocmit in cel mult 30 de zile de la repartizarea
dosarului. Raportorul nu devine incompatibil.
(3) Raportul va verifica daca recursul indeplineste
cerintele de forma prevazute sub sanctiunea nulitatii,
daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazute
la art. 482, daca exista motive de ordine publica ce pot fi
invocate in conditiile art. 483 alin. (3) ori daca este vadit
nefondat. De asemenea, va arata, daca este cazul,
jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de
Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului
si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, precum si
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă pozitia doctrinei in problemele de drept vizand
dezlegarea data prin hotararea atacata.
(4) După analiza raportului în completul de filtru,
acesta se comunică de îndată părŃilor, care pot formula
în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen
de 10 zile de la comunicare. În lipsa dovezii de
comunicare a raportului şi înainte de expirarea unui
termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu va
putea trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) şi
(6).
(5) In cazul in care completul este in unanimitate de
acord ca recursul nu indeplineste cerintele de forma, ca
motivele de casare invocate si dezvoltarea lor nu se
incadreaza in cele prevazute la art. 482 sau ca recursul
este vadit nefondat, anuleaza sau, dupa caz, respinge
recursul printr-o decizie motivata, pronuntata, fara citarea
partilor, care nu este supusa niciunei cai de atac. Decizia
se comunica partilor.
(6) Daca raportul apreciaza ca recursul este admisibil
si toti membrii sunt de acord, iar problema de drept care
se pune in recurs nu este controversata sau face obiectul
unei jurisprudente constante a Inaltei Curti de Casatie si
Justitie, completul se poate pronunta asupra fondului
recursului, fara citarea partilor, printr-o decizie definitiva,
care se comunica partilor. In solutionarea recursului
instanta va tine seama de punctele de vedere ale partilor
formulate potrivit alin. (4).
(7) În cazul în care recursul nu poate fi soluŃionat potrivit
alin. (5) sau (6), completul va pronunŃa, fără citarea
părŃilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă şi va fixa termenul de judecată pe fond a recursului, cu
citarea părŃilor."
(8) abrogat
ART. 488
Regulile privind judecata
Dispozitiile de procedura privind judecata in prima
instanta si in apel se aplica si in instanta de recurs, in
masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in
prezenta sectiune.

ART. 308
(1) Presedintele instantei, dupa ce va constata ca
procedura de comunicare a hotararii a fost indeplinita,
va fixa termen de judecata si va dispune citarea
partilor si comunicarea motivelor de recurs.
(2) Intimatul este obligat sa depuna intampinare cu
cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata.
(3) Abrogat.
(4) Abrogat.
(5) Abrogat.
ART. 489
Sectiunea a II - a
Ordinea cuvantului in sedinta
Judecarea recursului si efectele casarii
(1) Presedintele va da mai intai cuvantul recurentului,
iar apoi intimatului.
ART. 309
(2) Procurorul vorbeste cel din urma, in afara de cazul
(1) Presedintele va da cuvantul partilor dupa citirea
cand este recurent. Daca procurorul a pornit actiunea
raportului.
(2) Procurorul vorbeste cel din urma, afara de cazul civila in care s-a pronuntat hotararea atacata cu recurs,
procurorului i se va da cuvantul dupa recurent.
cand este parte principala sau recurent.
ART. 310
Daca nu se dovedeste, la prima zi de infatisare, ca
recursul a fost depus peste termen sau daca aceasta
dovada nu reiese din dosar, el se va socoti facut in
termen.
ART. 312
ART. 490
(1) Instanta poate admite recursul, il poate respinge
Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs
sau anula ori poate constata perimarea lui.
(1) In cazul in care recursul a fost declarat admisibil in
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă (2) In caz de admitere a recursului, hotararea principiu, instanta, verificand toate motivele invocate si
atacata poate fi modificata sau casata, in tot sau in judecand recursul, il poate admite, il poate respinge sau
parte.
anula ori poate constata perimarea lui.
(2) In caz de admitere a recursului, hotararea atacata
poate fi casata, in tot sau in parte.
ART. 313
ART. 491
Inalta Curte de Casatie si Justitie, in caz de casare,
Solutiile pe care le poate pronunta Inalta Curte de
trimite cauza spre o noua judecata instantei care a Casatie si Justitie
pronuntat hotararea casata ori, atunci cand interesele
Inalta Curte de Casatie si Justitie, in caz de casare,
bunei administrari a justitiei o cer, altei instante de trimite cauza spre o noua judecata instantei de apel care
acelasi grad, cu exceptia cazului casarii pentru lipsa a pronuntat hotararea casata ori, atunci cand este cazul
de competenta, cand trimite cauza instantei si sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 474 alin. (3),
competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala primei instante, a carei hotarare este, de asemenea,
competent potrivit legii.
casata. Atunci cand interesele bunei administrari a
ART. 314
justitiei o cer, cauza va putea fi trimisa oricarei alte
Inalta Curte de Casatie si Justitie hotaraste asupra instante de acelasi grad, cu exceptia cazului casarii
fondului pricinii in toate cazurile in care caseaza pentru lipsa de competenta, cand cauza va fi trimisa
hotararea atacata numai in scopul aplicarii corecte a instantei competente sau altui organ cu activitate
legii la imprejurari de fapt ce au fost deplin stabilite.
jurisdictionala competent potrivit legii. In cazul in care
casarea s-a facut pentru ca instanta a depasit atributiile
puterii judecatoresti sau cand s-a incalcat autoritatea de
lucru judecat, cererea se respinge ca inadmisibila.
Art. 312
(3) Modificarea hotararii atacate se ART. 492
pronunta pentru motivele prevazute de art. 304 pct. 6,
Solutiile pe care le pot pronunta alte instante de recurs
7, 8 si 9, iar casarea pentru cele prevazute de art. 304
(1) In cazul in care competenta de solutionare a
pct. 1, 2, 3, 4 si 5, precum si in toate cazurile in care recursului apartine tribunalului sau curtii de apel si s-a
instanta a carei hotarare este recurata a solutionat casat hotararea atacata, rejudecarea procesului in fond
procesul fara a intra in cercetarea fondului sau se va face de catre instanta de recurs, fie la termenul la
modificarea hotararii nu este posibila, fiind necesara care a avut loc admiterea recursului, situatie in care se
administrarea de probe noi. Daca sunt gasite pronunta o singura decizie, fie la un alt termen stabilit in
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă intemeiate mai multe motive, dintre care unele atrag
modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va
casa in intregime hotararea atacata pentru a se
asigura o judecata unitara.
(4) In caz de casare, curtile de apel si tribunalele
vor rejudeca pricina in fond, fie la termenul cand a
avut loc admiterea recursului, situatie in care se
pronunta o singura decizie, fie la un alt termen stabilit
in acest scop.
(5) Cu toate acestea, in cazul in care instanta a
carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara
a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in
lipsa partii care nu a fost regulat citata atat la
administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului,
instanta de recurs, dupa casare, trimite cauza spre
rejudecare instantei care a pronuntat hotararea casata
sau altei instante de acelasi grad.
(6) In caz de casare a hotararii atacate, pentru
motivul prevazut de art. 304 pct. 3, instanta va trimite
dosarul spre judecare instantei judecatoresti
competente sau organului cu activitate jurisdictionala
competent, potrivit legii, iar pentru motivul prevazut de
art. 304 pct. 4 va respinge cererea ca inadmisibila.
(6^1) Casarea cu trimitere poate fi dispusă o
singură dată în cursul procesului pentru cazul în care
instanŃa a cărei hotărâre este recurată a soluŃionat
procesul fără a intra în cercetarea fondului, pentru
cazul în care judecata s-a făcut în lipsa părŃii care nu
a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât
şi la dezbaterea fondului, respectiv pentru cazul

acest scop.
(2) InstanŃele prevăzute la alin. (1) vor casa cu
trimitere, o singură dată în cursul procesului, în cazul în
care instanŃa a cărei hotărâre este atacată cu recurs a
soluŃionat procesul fără a intra în judecata fondului sau
judecata s-a făcut în lipsa părŃii care a fost nelegal citată,
atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea
fondului. În vederea rejudecării, cauza se trimite la
instanŃa care a pronunŃat hotărârea casată ori la altă
instanŃă de acelaşi grad cu aceasta, din aceeaşi
circumscripŃie. DispoziŃiile art. 491 se aplică în mod
corespunzător în caz de necompetenŃă, de depăşire a
atribuŃiilor puterii judecătoreşti şi de încălcare a autorităŃii
de lucru judecat.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă casării pentru lipsă de competenŃă. În cazul în care,
după casarea cu trimitere potrivit alin. 5 sau 6,
intervine o nouă casare în aceeaşi cauză, tribunalele
şi curŃile de apel vor rejudeca în fond cauza,
dispoziŃiile alin. 4 fiind aplicabile**).
(7) Daca instanta de recurs constata ca ea insasi
era competenta sa solutioneze pricina in prima
instanta sau in apel, va casa hotararea recurata si va
solutiona cauza potrivit competentei sale.
ART. 493
Motivarea hotararii
Prin derogare de la prevederile art. 419 alin. (1) lit. b),
hotararea instantei de recurs va cuprinde in considerente
numai motivele de casare invocate si analiza acestora,
aratandu-se de ce s-au admis ori, dupa caz, s-au
respins. In cazul in care recursul se respinge fara a fi
cercetat in fond ori se anuleaza sau se constata
perimarea lui, hotararea de recurs va cuprinde numai
motivarea solutiei fara a se evoca si analiza motivelor de
casare.
ART. 311
ART. 494
(1) Hotararea casata nu are nici o putere.
Efectele casarii
(2) Actele de executare sau de asigurare facute in
(1) Hotararea casata nu are nicio putere.
puterea unei asemenea hotarari sunt desfiintate de
(2) Actele de executare sau de asigurare facute in
drept, daca instanta de recurs nu dispune altfel.
temeiul unei asemenea hotarari sunt desfiintate de drept,
daca instanta de recurs nu dispune altfel. Instanta va
constata aceasta, din oficiu, prin dispozitivul hotararii de
casare.
ART. 315

ART. 495
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă (1) In caz de casare, hotararile instantei de recurs
asupra problemelor de drept dezlegate, precum si
asupra necesitatii administrarii unor probe sunt
obligatorii pentru judecatorii fondului.
(2) Cand hotararea a fost casata pentru
nerespectarea formelor procedurale, judecata va
reincepe de la actul anulat.
(3) Dupa casare, instanta de fond va judeca din
nou, tinand seama de toate motivele invocate inaintea
instantei a carei hotarare a fost casata.
(3^1) În cazul rejudecării după casare, cu reŃinere
sau cu trimitere, sunt admisibile orice probe prevăzute
de lege.
(4) La judecarea recursului, precum si la
rejudecarea procesului dupa casarea hotararii de
catre instanta de recurs, dispozitiile art. 296 sunt
aplicabile in mod corespunzator.
ART. 316
Dispozitiile de procedura privind judecata in apel se
aplica si in instanta de recurs, in masura in care nu
sunt potrivnice celor cuprinse in acest capitol.

Judecata in fond dupa casare
(1) In caz de casare, hotararile instantei de recurs
asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii
pentru instanta care judeca fondul.
(2) Cand hotararea a fost casata pentru incalcarea
regulilor de procedura, judecata va reincepe de la actul
anulat.
(3) Dupa casare, instanta de fond va judeca din nou, in
limitele casarii si tinand seama de toate motivele
invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost casata.
(4) In cazul rejudecarii dupa casare, cu retinere sau cu
trimitere, sunt admisibile orice probe prevazute de lege.
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ART. 496
Neinrautatirea situatiei in propria cale de atac
La judecarea recursului, precum si la rejudecarea
procesului dupa casarea hotararii de catre instanta de
recurs, dispozitiile art. 475 sunt aplicabile in mod
corespunzator.
SECTIUNEA a 2-a
Contestatia in anulare

CAP. I^1
Contestatia in anulare
ART. 317
ART. 497
(1) Hotararile irevocabile pot fi atacate cu
Obiectul si motivele contestatiei in anulare
contestatie in anulare, pentru motivele aratate mai jos,
(1) Hotararile definitive pot fi atacate cu contestatie in
numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe
anulare atunci cand contestatorul nu a fost legal citat si
calea apelului sau recursului:

APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă 1. cand procedura de chemare a partii, pentru ziua
cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit
cu cerintele legii;
2. cand hotararea a fost data de judecatori cu
calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la
competenta.
(2) Cu toate acestea, contestatia poate fi primita
pentru motivele mai sus-aratate, in cazul cand aceste
motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar
instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de
verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara
ca el sa fi fost judecat in fond.
ART. 318
(1) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi
atacate cu contestatie cand dezlegarea data este
rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta,
respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a
omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele
de modificare sau de casare.
ART. 321
Nu se poate face o noua contestatie pentru motive
ce au existat la data celei dintai.

nici nu a fost prezent la termenul cand a avut loc
judecata.
(2) Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate
cu contestatie in anulare atunci cand:
1. hotărârea dată în recurs a fost pronunŃată de o
instanŃă necompetentă absolut sau cu încălcarea
normelor referitoare la alcătuirea instanŃei şi, deşi se
invocase excepŃia corespunzătoare, instanŃa de recurs a
omis să se pronunŃe asupra acesteia; 2. dezlegarea
data recursului este rezultatul unei erori materiale;
3. instanta de recurs, respingand recursul sau
admitandu-l in parte, a omis sa cerceteze vreunul dintre
motivele de casare invocate de recurent in termen;
4. instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia
dintre recursurile declarate in cauza.
(3) Dispozitiile alin. (2) pct. 1, 2 si 4 se aplica in mod
corespunzator hotararilor instantelor de apel care, potrivit
legii, nu pot fi atacate cu recurs.
ART. 498
Conditiile de admisibilitate
(1) Contestatia in anulare este inadmisibila daca
motivul prevazut la art. 497 alin. (1) putea fi invocat pe
calea apelului sau a recursului.
(2) Cu toate acestea, contestatia poate fi primita in
cazul in care motivul a fost invocat prin cererea de
recurs, dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoie de
verificari de fapt incompatibile cu recursul sau daca
recursul, fara vina partii, a fost respins fara a fi cercetat in
fond.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă (3) O hotarare impotriva careia s-a exercitat
contestatia in anulare nu mai poate fi atacata de aceeasi
parte cu o noua contestatie in anulare, chiar daca se
invoca alte motive.
ART. 319
ART. 499
(1) Contestatia se introduce la instanta a carei
Instanta competenta
hotarare se ataca.
(1) Contestatia in anulare se introduce la instanta a
carei hotarare se ataca.
(2) In cazul in care se invoca motive care atrag
competente diferite, nu opereaza prorogarea
competentei.
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Art.319(2) Contestatia se poate face oricand inainte
de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la
implinirea termenului stabilit la art. 401 alin. 1 lit. b)
sau c). Impotriva hotararilor irevocabile care nu se
aduc la indeplinire pe cale de executare silita,
contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de
la data cand contestatorul a luat cunostinta de
hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand
hotararea a ramas irevocabila.
ART. 3191
Instanta poate suspenda executarea hotararii a
carei anulare se cere, sub conditia depunerii unei
cautiuni. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in
mod corespunzator.

ART. 500
Termenul de exercitare
(1) ContestaŃia în anulare poate fi introdusă în
termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu
mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas
definitivă.
(2) Contestatia se motiveaza in termenul de 15 zile
prevazut la alin. (1), sub sanctiunea nulitatii acesteia.
ART. 501
Suspendarea executarii
Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei
anulare se cere, sub conditia darii unei cautiuni.
Dispozitiile art. 478 se aplica in mod corespunzator.

ART. 502
ART. 320
(1) Contestatia se judeca de urgenta si cu
Procedura de judecata

APELUL
- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă precadere.
(2) Intampinarea este obligatorie si se depune la
dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de
judecata.
(3) Hotararea data in contestatie este supusa
acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata.

CAP. II
Revizuirea hotararilor

(1) Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta
si cu precadere, potrivit dispozitiilor procedurale
aplicabile judecatii finalizate cu hotararea atacata.
(2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar
cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata.
Contestatorul va lua cunostinta de continutul acesteia de
la dosarul cauzei.
(3) Daca motivul de contestatie este intemeiat,
instanta va pronunta o singura hotarare prin care va
anula hotararea atacata si va solutiona cauza. Daca
solutionarea cauzei la acelasi termen nu este posibila,
instanta va pronunta o hotarare de anulare a hotararii
atacate si va fixa termen in vederea solutionarii cauzei
printr-o noua hotarare. In acest ultim caz, hotararea de
anulare nu poate fi atacata separat.
(4) Hotararea data in contestatie in anulare este
supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata.

SECTIUNEA a 3-a
Revizuirea

ART. 322
ART. 503
Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in
Obiectul si motivele revizuirii
instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei
(1) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului
hotarari data de o instanta de recurs atunci cand sau care evoca fondul poate fi ceruta daca:
evoca fondul, se poate cere in urmatoarele cazuri:
1. s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut
1. daca dispozitivul hotararii cuprinde dispozitii sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă potrivnice ce nu se pot aduce la indeplinire;
2. daca s-a pronuntat asupra unor lucruri, care nu
s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru
cerut, ori s-a dat mai mult decat s-a cerut;
3. daca obiectul pricinii nu se afla in fiinta;
4. daca un judecator, martor sau expert, care a luat
parte la judecata, a fost condamnat definitiv pentru o
infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a
dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in
urma judecatii ori daca un magistrat a fost sanctionat
disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credinta
sau grava neglijenta in acea cauza; În cazul în care, în
ambele situaŃii, constatarea infracŃiunii nu se mai
poate face printr-o hotărâre penală, instanŃa de
revizuire se va pronunŃa mai întâi, pe cale incidentală,
asupra existenŃei sau inexistenŃei infracŃiunii invocate.
La judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit de
săvârşirea infracŃiunii.
5. daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit
inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica
sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare
mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat
sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a
intemeiat hotararea a carei revizuire se cere;
6. daca statul ori alte persoane juridice de drept
public sau de utilitate publica, disparutii, incapabilii
sau cei pusi sub curatela sau consiliu judiciar nu au
fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei
insarcinati sa-i apere;
7. daca exista hotarari definitive potrivnice date de

mai mult decat s-a cerut;
2. obiectul pricinii nu se afla in fiinta;
3. un judecator, martor sau expert, care a luat parte la
judecata, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune
privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul
unui inscris declarat fals in cursul ori in urma judecatii,
cand aceste imprejurari au influentat solutia pronuntata in
cauza. In cazul in care constatarea infractiunii nu se mai
poate face printr-o hotarare penala, instanta de revizuire
se va pronunta mai intai, pe cale incidentala, asupra
existentei sau inexistentei infractiunii invocate. In acest
ultim caz, la judecarea cererii va fi citat si cel invinuit de
savarsirea infractiunii;
4. un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv
pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava
neglijenta, daca aceste imprejurari au influentat solutia
pronuntata in cauza;
5. dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri
doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au
putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa
partilor;
6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei
instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire
se cere;
7. statul ori alte persoane juridice de drept public,
minorii si cei pusi sub interdictie judecatoreasca ori cei
pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost
aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere;
8. exista hotarari definitive potrivnice, date de instante
de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca
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de Procedură Civilă instante de acelasi grad sau de grade deosebite, in
una si aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, avand
aceeasi calitate.
Aceste dispozitii se aplica si in cazul cand hotararile
potrivnice sunt date de instante de recurs. In cazul
cand una dintre instante este Inalta Curte de Casatie
si Justitie cererea de revizuire se va judeca de
aceasta instanta;
8. daca partea a fost impiedicata sa se infatiseze la
judecata si sa instiinteze instanta despre aceasta
dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa.
9. daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a
constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor
fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti, iar
consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se
produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea
hotararii pronuntate.
10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă,
Curtea ConstituŃională s-a pronunŃat asupra excepŃiei
invocate în acea cauză, declarând neconstituŃională
legea, ordonanŃa ori o dispoziŃie dintr-o lege sau dintro ordonanŃă care a făcut obiectul acelei excepŃii ori
alte dispoziŃii din actul atacat, care, în mod necesar şi
evident, nu pot fi disociate de prevederile menŃionate
în sesizare.

autoritatea de lucru judecat a primei hotarari;
9. partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata
si sa instiinteze instanta despre aceasta, dintr-o
imprejurare mai presus de vointa sa;
10. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat
o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale
datorata unei hotarari judecatoresti, iar consecintele
grave ale acestei incalcari continua sa se produca;
11. dupa ce hotararea a devenit definitiva, Curtea
Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in
acea cauza, declarand neconstitutionala prevederea care
a facut obiectul acelei exceptii.
(2) Pentru motivele de revizuire prevazute la alin. (1)
pct. 3, dar numai in ipoteza judecatorului, pct. 4, pct. 7-10
sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul.

ART. 323
ART. 504
(1) Cererea de revizuire se indreapta la instanta
Instanta competenta
care a dat hotararea ramasa definitiva si a carei
(1) Cererea de revizuire se indreapta la instanta care a
revizuire se cere.
pronuntat hotararea a carei revizuire se cere.
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă (2) In cazul art. 322 pct. 7 cererea de revizuire se
va indrepta la instanta mai mare in grad fata de
instanta sau instantele care au pronuntat hotararile
potrivnice. Cand cele doua instante care au dat
hotararile potrivnice fac parte din circumscriptii
judecatoresti deosebite, instanta mai mare in grad la
care urmeaza sa se indrepte cererea de revizuire va fi
aceea a instantei care a dat prima hotarare.

(2) In cazul dispozitiilor art. 503 alin. (1) pct. 8, cererea
de revizuire se va indrepta la instanta mai mare in grad
fata de instanta care a dat prima hotarare. Daca una
dintre instantele de recurs la care se refera aceste
dispozitii este Inalta Curte de Casatie si Justitie, cererea
de revizuire se va judeca de aceasta instanta.
(3) In cazul in care se invoca motive care atrag
competente diferite, nu va opera prorogarea
competentei.

ART. 324
(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va
socoti:
1. in cazurile prevazute de art. 322 pct. 1, 2 si 7 al.
1, de la comunicarea hotararilor definitive, iar cand
hotararile au fost date de instante de recurs dupa
evocarea fondului, de la pronuntare; pentru hotararile
prevazute la punctul 7 al. 2 de la pronuntarea ultimei
hotariri;
2. in cazul prevazut de art. 322 pct. 3, de la cel din
urma act de executare;
3. in cazurile prevazute de art. 322 pct. 4, din ziua
in care partea a luat cunostinta de hotararea instantei
penale de condamnare a judecatorului, martorului sau
expertului ori de hotararea care a declarat fals
inscrisul. In lipsa unei astfel de hotarari termenul
curge de la data cand partea a luat cunostinta de
imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se
mai poate face printr-o hotarare penala, dar nu mai

ART. 505
Termenul de exercitare
(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va
socoti:
1. în cazurile prevăzute la art. 503 alin. (1) pct. 1, de la
comunicarea hotărârii;
2. in cazul prevazut la art. 503 alin. (1) pct. 2, de la cel
din urma act de executare;
3. in cazurile prevazute la art. 503 alin. (1) pct. 3, din
ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea
instantei penale de condamnare a judecatorului,
martorului sau expertului ori de hotararea care a declarat
fals inscrisul, dar nu mai tarziu de un an de la data
ramanerii definitive a hotararii penale. In lipsa unei astfel
de hotarari, termenul curge de la data cand partea a luat
cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea
infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala,
dar nu mai tarziu de 3 ani de la data producerii acestora;
4. in cazul prevazut la art. 503 alin. (1) pct. 4, din ziua
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă tarziu de 3 ani de la data producerii acestora;
4. in cazurile prevazute de art. 322 pct. 5, din ziua
in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca ori,
dupa caz, din ziua in care partea a luat cunostinta de
hotararea desfiintata sau modificata pe care s-a
intemeiat hotararea a carei revizuire se cere;
5. in cazurile prevazute de art. 322 pct. 6, de la
comunicarea hotararii definitive facuta statului ori
celorlalte persoane de drept public sau de utilitate
publica, sau de la intoarcerea disparutului ori de la
dobandirea capacitatii; in aceste din urma doua cazuri
termenul fiind de 6 luni.
(2) In cazul art. 322 pct. 8 termenul de revizuire
este de 15 zile si se socoteste de la incetarea
impiedicarii.
(3) Pentru motivele prevăzute la art. 322 pct. 9 şi
10, termenul este de 3 luni de la data publicării
hotărârii CurŃii Europene a Drepturilor Omului,
respectiv a deciziei CurŃii ConstituŃionale în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

in care partea a luat cunostinta de hotararea prin care a
fost sanctionat disciplinar definitiv judecatorul, dar nu mai
tarziu de un an de la data ramanerii definitive a hotararii
de sanctionare disciplinara;
5. in cazul prevazut la art. 503 alin. (1) pct. 5, din ziua
in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca;
6. in cazul prevazut la art. 503 alin. (1) pct. 6, din ziua
in care partea a luat cunostinta de casarea, anularea sau
schimbarea hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a
carei revizuire se cere, dar nu mai tarziu de un an de la
data ramanerii definitive a hotararii de casare, anulare
sau schimbare;
7. in cazurile prevazute la art. 503 alin. (1) pct. 7, din
ziua in care statul ori alta persoana de drept public a luat
cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la
data ramanerii definitive a acesteia; in cazul minorilor,
persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca sau sub
curatela termenul de revizuire este de 6 luni de la data la
care cel interesat a luat cunostinta de hotarare, dar nu
mai tarziu de un an de la dobandirea capacitatii depline
de exercitiu sau, dupa caz, de la inlocuirea tutorelui
persoanei puse sub interdictie, de la incetarea curatelei
ori inlocuirea curatorului;
8. in cazul prevazut la art. 503 alin. (1) pct. 8, de la
data ramanerii definitive a ultimei hotarari.
(2) In cazul prevazut la art. 503 alin. (1) pct. 9,
termenul de revizuire este de 15 zile si se socoteste de la
incetarea impiedicarii.
(3) Pentru motivele prevazute la art. 503 alin. (1) pct.
10 si 11, termenul este de 3 luni de la data publicarii
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- prezentare comparativă a prevederilor din vechiul şi noul Cod
de Procedură Civilă hotararii Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv
a deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
(4) Revizuirea se motiveaza prin insasi cererea de
declarare a caii de atac sau inauntrul termenului de
exercitare a acesteia, sub sanctiunea nulitatii.
(5) Daca prin aceeasi cerere se invoca motive diferite
de revizuire, prevederile alin. (4) se aplica in mod
corespunzator pentru fiecare motiv in parte.
ART. 325
ART. 506
Instanta poate suspenda executarea hotararii a
Suspendarea executarii
carei revizuire se cere, sub conditia darii unei cautiuni.
Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei
Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod revizuire se cere, sub conditia darii unei cautiuni.
corespunzator.
Dispozitiile art. 478 se aplica in mod corespunzator.
ART. 326
(1) Cercetarea de revizuire se judeca potrivit
dispozitiilor prevazute pentru cererea de chemare in
judecata.
(2) Intampinarea este obligatorie si se depune la
dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de
judecata.
(3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea
revizuirii si la faptele pe care se intemeiaza.

ART. 507
Procedura de judecata
(1) Cererea de revizuire se solutioneaza potrivit
dispozitiilor procedurale aplicabile judecatii finalizate cu
hotararea atacata.
(2) Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar
cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata.
Revizuentul va lua cunostinta de continutul intampinarii
de la dosarul cauzei.
(3) Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii
ART. 327
si la faptele pe care se intemeiaza.
(1) Daca instanta incuviinteaza cererea de
(4) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire,
revizuire, ea va schimba, in tot sau in parte, hotararea ea va schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata, iar
atacata, iar in cazul hotararilor definitive potrivnice, ea in cazul hotararilor definitive potrivnice, ea va anula cea
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de Procedură Civilă va anula cea din urma hotarare.
din urma hotarare. Se va face aratare de hotararea data
(2) Se va face aratare de hotararea data in in revizuire, in josul originalului hotararii revizuite.
revizuire, in josul originalului hotararii revizuite.
(5) Hotararea data asupra revizuirii este supusa cailor
de atac prevazute de lege pentru hotararea revizuita.
(6) Dacă revizuirea s-a cerut pentru hotărâri potrivnice,
calea de atac este recursul. În cazul în care revizuirea a
ART. 328
(1) Hotararea asupra revizuirii este supusa cailor de fost soluŃionată de una dintre secŃiile Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie, recursul este de competenŃa
atac prevazute de lege pentru hotararea revizuita.
(2) Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari Completului de 5 judecători.
potrivnice calea de atac este recursul, cu exceptia
cazului in care instanta de revizuire este Inalta Curte
de Casatie si Justitie, a carei hotarare este
irevocabila.

CAILE DE ATAC
- prezentare comparativă a prevederilor din actualul şi noul Cod de
Procedură Civilă -
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