
         Cuprinsul întâmpinării, în reglementarea Codului de procedură civilă, aprobat prin Legea 

nr.76/2012 cu modificări, în vigoare din 15 februarie 2013. 

 
       Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de 
chemare în judecată. 
        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, adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop, precum numărul de 
telefon, numărul de fax ori altele asemenea. 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. 
      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 doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul , va 
cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă acesta este o persoană fizică. În cazurile în care legea 
prevede că partea va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat întâmpinării. 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, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele 
asemenea. 
 
    e) semnătura. 
  
      Comunicarea întâmpinării 
      Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel. 
      La întâmpinare se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, 
precum şi un rând de copii pentru instanţă. Dacă obligaţia multiplicării 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. 
 
        Când sunt mai mulţi pârâţi, aceştia pot răspunde împreună, toţi sau numai o parte din ei, printr-o 
singură întâmpinare. 
 
       Sancţiunea nedepunerii întâmpinării 
       Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 
       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. 
 


