
Titlu: anulare cerere de chemare în judecată 
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Număr speţă: - 

Data speţă: 16.11.2015 

Domeniu asociat: hotărâre act autentic 

Conținut speţă: imposibilitatea acordării unui termen mai lung de 10 zile pentru complinirea 

lipsurilor cererii de chemare în judecată, potrivit art. 200 alin. 1 C.pr.civ. 

 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 

22.10.2015 sub nr. …/302/2015, reclamanta IG a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu 

pârâta MMC să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare pentru 

imobilul situat în …. 

În baza art. 200 alin 1 şi 3 C.proc.civ., odată cu verificarea cererii, s-a stabilit în 

sarcina reclamantei obligaţia de a face anumite completări şi precizări, pentru regularizarea 

cererii de chemare în judecată, obligaţii de îndeplinit în termen de 10 zile de la data 

comunicării, sub sancţiunea anulării cererii. 

În baza art. 194 C.proc.civ., i s-a pus în vedere reclamantei prin rezoluţia ataşată 

adresei emise în data de 27.10.2015 obligaţia de a depune la dosarul cauzei certificat fiscal al 

imobilului, extras de carte funciară pentru imobilul în litigiu, cu arătarea titularului înscris în 

cartea funciară eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilul în litigiu 

iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, de a depune un certificat care să 

ateste acest fapt, emis de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară. 

În acelaşi termen şi sub aceeaşi sancţiune i s-a pus în vedere reclamantei obligaţia de a 

indica numele şi adresa martorilor propuşi şi adresa la care domiciliază în fapt pârâta, în 

măsura în care aceasta nu locuieşte la adresa indicată în cererea de chemare în judecată şi 

reclamanta are cunoştinţă de adresa locuinţei în fapt. 

Adresa instanţei a fost comunicată reclamantei la data de 02.11.2015, la domiciliul 

procesual ales (f.25).  

La data de 13.11.2015 reclamanta a depus la dosarul cauzei o precizare prin care a 

indicat numele şi adresa martorilor propuşi şi a arătat că a efectuat demersuri pentru eliberarea 

documentelor solicitate, depunând şi dovada înregistrării solicitărilor la OCPI Bucureşti, 

DITL Sector 5 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. A 

mai arătat reclamanta că răspunsurile de la instituţiile publice îi vor parveni într-un termen de 

30 de zile, context în care termenul de 10 zile stabilit pentru complinirea lipsurilor este prea 

scurt. 

Analizând cererea de chemare în judecată, instanţa reţine următoarele: 

Potrivit art. 194 lit. c  C.proc.civ. cerere de chemare în judecată trebuie să cuprindă 

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 se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile art. 104. 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; 

De asemenea, conform art. 200 alin 1 C. proc.civ. completul căruia i s-a repartizat 

aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele 

prevăzute de art. 194-197 C de proc.civ. Alin 3 şi 4 al aceluiaşi articol stipulează că dacă 

obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite, în termen de 10 

zile de la comunicare, prin încheiere dată în camera de consiliu se dispune anularea cererii. 
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Ca atare, instanţa reţine că înscrisurile solicitate se anexează cererii de chemare în 

judecată, conform prevederilor legale anterior menţionate. În lipsa acestora, reclamanta 

poate beneficia doar de un termen de 10 zile de la primirea adresei instanţei de judecată 

prin care i se solicită regularizarea acţiunii şi în niciun caz nu este îndreptăţită să obţină 

acordarea unui termen mai lung decât cel legal, fiind exclusiv culpa sa procesuală că nu 

a întreprins înainte de introducerea cererii demersurile la care a făcut referire în 

cuprinsul precizărilor. 

 Prin urmare, constatând că reclamanta nu a înlăturat în integralitate neregularităţile în 

termenul susmenţionat acordat (nu a depus extrasul/certificatul emis de OCPI Bucureşti şi 

certificatul fiscal),  în temeiul art. 200 alin. 4 C. proc. civ., rap. la art. 194 lit. c),  instanţa va 

anula cererea de chemare în judecată pentru necomplinirea lipsurilor acesteia.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE:  

 

Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta IG. 

Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. 

Cererea de reexaminare se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.11.2015. 

 

 

 


