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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.12.2014 sub nr. 

.../302/2014, reclamanta Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Bucureşti l-a chemat în 

judecată pe pârâtul FNI, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună 

obligarea pârâtului la plata sumei de 8978,87 lei, sumă ce reprezintă penalităţi 

corespunzătoare contribuţiei lunare obligatorii la sistemul propriu de asigurări sociale şi pensii 

al avocaţilor pentru perioada octombrie 2006 - octombrie 2012, cu cheltuieli de judecată.  

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că din data de ..., pârâtul FNI este membru al 

Baroului de Avocaţi Bucureşti. Deşi a achitat contribuţiile lunare obligatorii la sistemul 

propriu de asigurări sociale şi pensii al avocaţilor, către Casa de Asigurări a Avocaţilor - 

Filiala Bucureşti, aceste plăţi nu au fost achitate în termen, astfel curgând penalităţi de 

întârziere, conform art. 27 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat. Aceste penalităţi, a 

susţinut reclamanta, nu au fost plătite. 

A mai arătat că aceste penalităţi sunt aferente următoarei perioade: anul 2006, lunile 

octombrie, noiembrie, decembrie; anul 2007, lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, iulie, 

august, septembrie, octombrie, noiembrie; anul 2008, lunile ianuarie, februarie, martie, 

aprilie, iulie, august, septembrie; anul 2009, lunile iulie, octombrie; anul 2010, lunile martie, 

mai, noiembrie; anul 2011, lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie; 

anul 2012, luna octombrie. 

În data de 12.12.2012, pârâtul a făcut cerere de eşalonare a penalităţilor, cerere ce a 

fost aprobată. Prin cererea înregistrată sub nr. 2769 din 12.12.2012 la CAA Filiala Bucureşti 

şi aprobată în data de 18.12.2012, debitorul a solicitat aprobarea eşalonării plăţii tuturor 

acestor penalităţi de întârziere, în valoare totală de 8978,87 lei, în 12 rate lunare. Această 

cerere a fost aprobată, urmând ca debitorul să înceapă să achite debitul începând cu ianuarie 

2013. Cu toate acestea, pârâtul nu a înţeles să-şi respecte angajamentul luat prin cererea de 

eşalonare, neachitând până în prezent nicio rată din cele 12 aprobate. 

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1013 şi 

urm. C. proc. civ. şi art. 17, art. 23 alin. (1) şi (4), art. 27 din Statutul Casei de Asigurări a 

Avocaţilor, Legea nr. 452/2001 şi OUG nr. 221/2000. 

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum 

de 200 lei.  

La data de 06.02.2015, pârâtul FNI a formulat întâmpinare, prin care a invocat 

excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât  nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în mod 

expres de art. 1014 C. proc. civ. Astfel, pârâtului nu i s-a comunicat o somaţie, ci o notificare, 

iar notificarea nu s-a comunicat oricum prin intermediul executorului judecătoresc sau prin 

scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire. Pârâtul a menţionat că nu 

mai locuieşte din anul 2009 la adresa la care a fost citat, ci acolo locuieşte sporadic mama sa, 

care a şi semnat dovada de comunicare a scrisorii recomandate. Ulterior, pârâtul nu a primit 

corespondenţa respectivă. A adăugat pârâtul că notificarea emisă de reclamantă nu poartă 

semnătura şi parafa autorizate şi nu există dovada împuternicirii persoanei care a semnat 

notificarea.  

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că i s-a solicitat să semneze cererea de eşalonare a 

penalităţilor ca o condiţie pentru eliberarea legitimaţiei de avocat aferente anului 2013. În 



ceea ce priveşte suma indicată de reclamantă, doar suma de 200,73 lei ar putea fi solicitată, 

restul sumei fiind prescrisă. De asemenea, nu i s-a explicat pârâtului ce a generat suma 

solicitată, din ce este compusă, nu s-a arătat modalitatea de calcul.  

În drept, pârâtul a invocat dispoziţiile art. 1018 pct. 3, art. 662 şi art. 1013 şi urm. C. 

proc. civ.  

Cercetând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii, instanţa reţine următoarele:  

La data de 23.10.2014, reclamanta Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Bucureşti a 

comunicat pârâtului FNI o notificare prin care îi punea în vedere acestuia să achite suma de 

8978,87 lei, reprezentând penalizări aferente perioadei octombrie 2006 – octombrie 2012, în 

termen de 15 zile de la primirea notificării. Notificarea a fost comunicată prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire la adresa din Bucureşti, ... iar plicul a fost ridicat de o 

persoană care s-a recomandat ca fiind mama pârâtului.  

În drept, instanţa reţine că, în temeiul art. 1014 alin. (1) C. proc. civ., creditorul îi va 

comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare 

recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în 

vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.  

Instanţa constată că denumirea actului procedural comunicat de reclamantă nu este de 

natură să atragă inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, deoarece conţinutul actului 

este cel indicat de articolul menţionat mai sus, respectiv: se arată suma datorată, se arată 

termenul de plată şi i se pune în vedere pârâtului să achite suma datorată. Or, natura juridică 

a unui act nu este conferită de denumirea sa, atribuită de emitent, ci de conţinutul 

actului. Prin urmare, indiferent de denumirea actului comunicat de reclamantă, el are natura 

juridică a unei somaţii, faţă de conţinutul său.  

Pârâtul a menţionat că nu mai locuieşte la adresa la care s-a comunicat somaţia din 

anul 2009. Instanţa constată că această afirmaţie nu este susţinută de vreun mijloc de probă, ci 

din probele prezentate de pârât reiese că acesta locuieşte la altă adresă din data de 19.01.2015, 

adică ulterior comunicării notificării reclamantei. Faptul că notificarea ar fi fost înmânată 

mamei pârâtului nu este, de asemenea, de natură să atragă inadmisibilitatea acţiunii, deoarece 

nu există vreo dispoziţie legală care să impună înmânarea scrisorii recomandate exclusiv 

destinatarului acesteia. Din contră, fiind vorba despre o notificare emisă în vederea judecării 

procesului, procedura de înmânare a actului este reglementată de dispoziţiile procesuale civile 

care reglementează comunicarea actelor de procedură, care permit înmânarea actului şi altei 

persoane decât destinatarului acestuia.  

Nici faptul că notificarea este semnată de un avocat, iar nu de reprezentantul legal al 

reclamantei, nu este de natură să conducă la respingerea acţiunii ca inadmisibilă, deoarece, 

chiar dacă s-ar admite că avocatul care a semnat notificarea nu ar fi avut mandat în acest sens, 

totuşi, ulterior comunicării notificării, reclamanta a introdus cererea de chemare în judecată şi 

s-a folosit de notificarea respectivă în susţinerea demersului său procedural, ceea ce înseamnă 

că a ratificat eventuala operaţiune de notificare realizată de avocatul fără mandat. Aceasta 

chiar şi în condiţiile în care cererea de chemare în judecată este semnată de acelaşi avocat care 

a semnat notificarea, dar care şi-a dovedit cu împuternicirea avocaţială completată 

corespunzător mandatul acordat de reclamantă pentru introducerea cererii de chemare în 

judecată.  

Cu toate acestea, instanţa constată că notificarea emisă de reclamantă a fost 

comunicată prin scrisoare fără conţinut declarat, contrar prevederilor art. 1014 alin. (1) C. 

proc. civ. Prin urmare, nu există certitudinea că în plicul comunicat pârâtului s-a regăsit în 

mod efectiv notificarea depusă de reclamantă la dosar. Aceasta mai ales în condiţiile în care, 

aşa cum corect a arătat şi pârâtul, notificarea respectivă nu este datată şi nu are un număr de 

înregistrare, deşi este emisă de o entitate care prestează un serviciu de interes public. Instanţa 

are în vedere că modalitatea de comunicare a somaţiei, reglementată de art. 1014 alin. 



(1) C. proc. civ., nu este o simplă formalitate, ci este de natură, pe de o parte, să asigure 

dovada certă a comunicării somaţiei, iar pe de altă parte, să sprijine realizarea scopului 

pentru care această somare prealabilă a fost instituită, acela al descongestionării 

instanţelor de judecată prin soluţionarea conflictelor dintre părţi pe cale amiabilă. Or, în 

contextul acesta al existenţei interesului public, al sistemului judiciar, în respectarea 

procedurii de comunicare a somaţiei, sub nicio formă nu se pot admite abateri de la regula 

conform căreia scrisoarea conţinând somaţia trebuie să se comunice cu conţinut declarat.  

Faţă de aceste considerente şi ţinând cont de dispoziţiile art. 1016 alin. (2) C. proc. 

civ., instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârât, şi va respinge cererea 

reclamantei ca inadmisibilă.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârât.  

Respinge cererea formulată de reclamanta Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala 

Bucureşti, în contradictoriu cu pârâtul FNI ca inadmisibilă.  

 Cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. 

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.02.2015. 

 

 

 

 

 

 


