
    Cuprinsul cererii de chemare în judecată, în reglementarea Codului de procedură civilă, 

aprobat prin Legea nr.76/2012, în vigoare din 15 februarie 2013. 
 
    Cererea de chemare în judecată va cuprinde: 

 
    a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor 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 comerţului sau de 
înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, 
dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care 
acestea sunt cunoscute de reclamant.  
      Cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în 
acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.  
      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.       Cererea va cuprinde, dacă este cazul, 
şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de 
telefon, numărul de fax ori altele asemenea.  
       Dovada calităţii de reprezentant, se va alătura cererii (dacă cererea este făcută prin mandatar, se va 
alătura procura în original sau în copie legalizată, avocatul şi consilierul juridic vor depune 
împuternicirea lor, potrivit legii, reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul 
doveditor al calităţii sale, reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un 
extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor ,  respectiv organul de conducere 
sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi ori altei entităţi fără personalitate 
juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său 
de reprezentare în justiţie. ) 
 
    c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea 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, valoarea se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit 
legislaţiei fiscale, iar dacă nu este stabilită o atare valoare, valoarea se va stabili de instanţă după 
înscrisurile prezentate şi explicaţiile părţilor.  
         Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, 
vecinătăţile, 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 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 alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a 
se folosi în proces pentru fiecare exemplar al cererii, copiile fiind certificate de parte pentru 
conformitate cu originalul. Se va putea depune în copie numai părţi din înscris, referitor la proces, 
urmând ca instanţa să ordone, dacă va fi nevoie, înfăţişarea înscrisului în întregime. 
        Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite 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 condiţiile legii speciale. 
      Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin 
interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea 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, adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, 
precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. 
 
    f) semnătura. 
     
 
      Numărul de exemplare 
      Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare câte sunt necesare pentru 
comunicare, în afară de cazurile în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 
multe calităţi juridice, când se va face într-un singur exemplar. 
      În toate cazurile este necesar şi un exemplar pentru instanţă. 
        Dacă obligaţia de multiplicare nu este îndeplinită, instanţa va putea îndeplini din oficiu sau va 
putea pune în sarcina oricăreia dintre părţi îndeplinirea acestei obligaţii, pe cheltuiala părţii care avea 
această obligaţie. 
 
        Nulitatea cererii 
       Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea 
oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a 
reprezentantului acesteia este nulă.   
       Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe. 
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 înştiinţat în acest sens prin citaţie. În cazul în 
care reclamantul este prezent în instanţă, acesta va semna chiar în şedinţa în care a fost invocată 
nulitatea. 
     
     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 condiţiile 
legii. 
 
     Cumulul de cereri 
     Prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, reclamantul poate formula mai multe capete principale 
de cerere împotriva aceleiaşi persoane. 
     
     
 


