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C.pr.civ. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.09.2014, sub nr. 

…/302/2014, reclamanta CS a solicitat in contradictoriu cu pârâţii LC, LI, RM şi GM, 
pronunţarea unei hotărâri prin care instanţa să constate nulitatea absolută a tranzacţiei încheiate 
între părţi şi care face parte integrantă din sentinţa civilă nr. 4632/18.06.2010 a Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti pronunţate in dosarul nr. …/302/2009. 

In motivarea acţiunii, reclamanta, a arătat, în esenţă, că, în dosarul anterior menţionat, 
pârâţii au exercitat presiuni şi acţiuni de intimidare pentru a o determina să renunţe la pretenţiile 
sale şi să accepte încheierea unei tranzacţii. 

A mai arătat reclamanta că între părţile aflate in litigiu există şi un proces penal. 
In drept, au fost invocate disp. art. 954 Cod civil, 998-1001 Ncpc. 
In susţinerea acţiunii, au fost depuse la dosar, in fotocopii, înscrisuri – filele 3-37. 
La data de 07.01.2015, prin serviciul registratură, pârâţii GM şi LM au depus întâmpinare 

prin care au invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâţilor LC şi LI, ambii 
decedaţi la data introducerii acţiunii, iar pe fondul cauzei respingerea cererii, ca neîntemeiată. 

In drept, au fost invocate disp. art.205 Ncpc. 
La termenul de judecată din 23.04.2015, instanţa a admis excepţia lipsei capacităţii de 

folosinţă a pârâţilor LC şi LI, invocată de pârâţii GM şi LM, prin întâmpinare.  
Totodată, instanţa a dispus având in vedere conţinutul fişei din baza de date a MAI – 

DEPABD aflate la dispoziția instanţei cu privire la pârâtul LI, precum şi actele procesuale depuse 
de pârâţii LC, LI şi LM dispune rectificarea citativului in sensul că numelor corect al celor doi 
pârâţi sunt LC, LI şi LM, iar nu  LC, LI şi LM, cum eronat au fost indicate prin cererea de 
chemare in judecată. 

La acelaşi termen de judecată, instanţa a invocat, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii cererii 
de chemare în judecată şi a rămas in pronunţare asupra acesteia. 

Asupra excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocate din 
oficiu, instanţa reţine următoarele: 

Instanţa constată că reclamanta Cojocaru Ştefania a formulat cerere de chemare în judecată 
în contradictoriu cu pârâţii LC, LI şi LM şi GM, pentru ca instanţa să constate nulitatea absolută 
a tranzacţiei încheiate între părţi şi care face parte integrantă din sentinţa civilă nr. 
4632/18.06.2010 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti pronunţate in dosarul nr. …/302/2009. 

Preliminar, instanţa constată că urmare a admiterii excepţiei lipsei capacităţii de folosinţă a 
pârâţilor LI şi LC, acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâţii LI şi LC va fi respinsă ca fiind 
formulată împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosinţă. 

Părţi semnatare ale tranzacţiei a cărei anularea se solicită au fost reclamanta, pârâţii GM şi 
LM, precum şi pârâţii  LC şi  LI, în prezent decedaţi. 

Instanţa reţine că tranzacţia, chiar judiciară, este un contract şi în cadrul oricărei acţiuni ce 
priveşte valabilitatea unui contract trebuie să participe toate părţile respectivului act juridic pentru 
ca o eventuală hotărâre de desfiinţare a acestui contract să fie pronunţată în contradictoriu cu 
toate părţile semnatare, nefiind de conceput ca acelaşi act, expresie a unuia şi aceluiaşi acord de 
voinţă, să fie în acelaşi timp valabil pentru unele părţi şi nevalabil faţă de celelalte, părţile 
contractului aflându-se într-un raport unic şi indivizibil. 



 Or, consecinţă a admiterii excepţiei  lipsei capacităţii de folosinţă a pârâţilor LI şi LC, 
acţiunea ce are ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de tranzacţiei ce face parte 
integrantă din sentinţa civilă nr. 4632/18.06.2010 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti pronunţate 
in dosarul nr. …/302/2009 urmează a fi soluţionată doar în contradictoriu cu unele dintre părţile 
contractului de tranzacţie. 

În condiţiile în care chemarea în judecată a celorlalte părţi ale contractului (prin 
moştenitori)  este o necesitate juridică obiectivă, însă în speţă nu s-a solicitat introducerea lor în 
cauză, reclamanta susţinând că acţiunea trebuie soluţionată doar în contradictoriu cu 
pârâţii LM şi GM,  reţinându-se şi că, faţă de dispoziţiile 22 alin. 3 C.pr.cv rap. la art. 78 alin. 2 
C.pr.cv , instanţa nu poate dispune introducerea în cauză a acestora în absenţa oricărei solicitări în 
acest sens, în temeiul art. 78 alin. 2 C.pr.cv, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii cererii de 
chemare în judecată şi va respinge ca inamisibilă cererea de chemare în judecată formulată în 
contradictoriu cu pârâţii LM şi GM, pentru lipsa coparticipării procesuale pasive obligatorii. 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâţii LI – decedat 
şi LC– decedat, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosinţă. 

Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, excepţie invocată din oficiu. 
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CS in contradictoriu cu 

pârâţii GM  şi LM ca inadmisibilă. 
Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la data comunicării hotărârii, calea de atac urmând 

a fi depusă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 
 Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.04.2015. 

 


