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Titlu: anulare cerere de chemare în judecată 

Tip speță: încheiere 

Număr speţă: - 

Data speţă: 18.08.2015 

Domeniu asociat: ordonanţă de plată 

Conținut speţă: reprezentarea convenţională a unei societăţi comerciale prin intermediul altei 

societăţi comerciale, iar nu prin avocat sau consilier juridic 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti în data de 23.07.2015 

sub nr. …/302/2015, creditoarea CH Limited, prin administrator active SC CFS SRL a solicitat, în 

contradictoriu cu debitorul IM, emiterea unei ordonanţe de plată pentru suma de 4332,5 lei, 

reprezentând contravaloare servicii neachitate, penalizări de întârziere, taxă de reziliere şi costuri de 

administrare. De asemenea, creditoarea a solicitat şi acordarea cheltuielilor de judecată. 

În motivare, creditoarea a arătat că s-a încheiat un contract de abonament între CRMT S.A. şi 

debitor, acesta din urmă neachitându-şi facturile emise, fapt ce a condus la rezilierea contractului şi 

cumularea debitului mai sus arătat.  În continuare, creditoarea a precizat că a dobândit dreptul de 

creanţă împotriva debitorului urmare a Contractului de Cesiune de Creanţă COS/3596 încheiat cu 

creditorul iniţial, cesiunea fiind ulterior notificată debitorului. 

În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art. 1014 şi 1017 C.pr.civ. 

Cererea de emitere a ordonanţei de plată a fost legal timbrată cu 200 lei, potrivit dispoziţiilor 

art. 6 alin. 2 din OUG nr. 80/2013. 

Prin rezoluţia instanţei din data de 28.07.2015, s-a pus în vedere creditoarei să depună la 

dosar dovada calităţii de reprezentant potrivit dispoziţiilor art. 84 alin. 1 C.pr.civ.. Pentru claritate, 

instanţa a precizat prin rezoluţie că dovada se va poate face în următoarele moduri: 

- prin depunerea cererii de chemare în judecată semnate de către reprezentantul legal al CH 

Limited și atașarea extrasului ONRC din care să rezulte această calitate; 

- prin depunerea cererii de chemare în judecată semnate de către un avocat sau consilier juridic 

împuternicit în acest sens de către reprezentantul legal al CH Limited și atașarea extrasului ONRC 

din care să rezulte această calitate; 

Adresa instanţei, împreună cu rezoluţia amintită, a fost comunicată creditoarei la data de 

31.07.2015, la adresa poştală indicată de aceasta, cu respectarea art. 154-155, 158, 163-164 C. proc. 

civ. 

În data de 05.08.2015, au fost depuse la dosar înscrisuri privitoare la reprezentarea creditoarei 

în prezenta cauză. 

Analizând cererea creditoarei prin prisma prevederilor art. 194-197 C. prc. civ. şi art. 

82 C.pr.civ, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, calitatea de creditoare în prezenta procedură de ordonanţă de plată aparţine CH 

Limited, societate comercială înfiinţată şi organizată conform legislaţiei cipriote, această societate 

fiind creditorul cesionar ce a dobândit un drept de creanţă împotriva debitorului. Cu toate acestea, 

instanţa constată că acţiunea a fost introdusă printr-un reprezentant convenţional al creditoarei, 

respectiv prin SC CFS SRL care, la rândul său, a împuternicit pe consilierul său juridic, doamna 

AMC, să introducă şi să semneze cererea de chemare în judecată.  

În drept, în baza art. 194 C. proc. civ., instanţa notează, în extras, că cererea de chemare în 

judecată va cuprinde: b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în 
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cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 

148 alin. 1 teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în 

forma prevăzută de art. 151, se va alătura cererii.   

Cu caracter specific, în materia reprezentării, art. 82 alin. 1 C.pr. civ. prevede că atunci „când 

instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da 

un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.” 

Astfel, procedând în cadrul etapei scrise a procesului civil la verificarea calităţii de 

reprezentant a persoanei care a semnat cererea de chemare în judecată în raport cu creditoarea, 

instanţa a constatat că aceasta a fost introdusă de către consilierul juridic al unei persoane juridice 

care acţiona, la rândul ei, în calitate de reprezentant al persoanei juridice creditoare.  

Constatând astfel încălcarea dispoziţiilor art. 84 alin. 1 C.pr.civ care prevăd într-o manieră 

exhaustivă că persoanele juridice nu pot fi reprezentate convenţional decât prin intermediul unui 

avocat sau a unui consilier juridic, instanţa a pus în vedere prin rezoluţia din data de 21.07.2015, 

printr-o formulare care să prevină neînţelegerile, ce măsuri trebuie întreprinse pentru a fi respectate 

rigorile fixate prin dispoziţiile art. 84 alin. 1 C.prc.civ. 

Cu toate acestea, procedând la analiza înscrisurilor depuse urmare a rezoluţiei instanţei, se 

constată că nu a fost făcută dovada calităţii de reprezentant în vreuna dintre variantele stabilite, fiind 

depusă o împuternicire din partea SC CFS SRL către consilierul său juridic, un certificat constatator 

ONRC şi o procură notarială prin care societatea creditoare mandatează societatea SC CFS SRL 

pentru a-i reprezenta interesele în faţa instanţei.  

Astfel, în ciuda faptului că a fost făcută dovada calităţii de reprezentant a consilierului juridic 

în raport cu societatea comercială mandatară SC CFS SRL, instanţa arată că în lanţul reprezentărilor 

din prezenta cauză persoana juridică creditoare, CH Limited, este în continuare reprezentată 

convenţional de o altă persoană juridică. 

Or, după cum s-a menţionat anterior, o persoană juridică nu poate fi reprezentată 

convenţional într-un proces civil decât de către un avocat sau consilier juridic, nu şi de către o altă 

persoană juridică, enumerarea legală fiind limitativă.  

Mai mult, instanţa notează că nu poate fi acceptată teza potrivit căreia dispoziţiile art. 84 alin. 

1 C.pr.civ. sunt respectate având în vedere că, la finalul lanţului de reprezentări, societatea 

comercială creditoare apare ca fiind reprezentată de către un consilier juridic. În acest sens, instanţa 

arată că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic prevăd, în extras, următoarele: „Consilierul juridic în activitatea sa asigură 

consultanţă şi reprezentarea autorităţii sau instituţiei publice în serviciul căreia se află ori a 

persoanei juridice cu care are raporturi de muncă[...]”. Astfel, instanţa arată că profesia de 

consilier juridic, nefiind o profesie liberală, cum este cea de avocat, nu poate fi exercitată decât în 

limitele cadrului legal al raportului juridic de muncă cu persoana juridică angajatoare. Altfel spus, 

Este adevărat că anumite activităţi juridice, cum sunt cele de reprezentare juridică sau de formulare 

de acţiuni, pot fi îndeplinite şi de consilierii juridici, dar astfel de activităţi le sunt permise a le presta 

numai în condiţiile reglementate prin art. 1-4 din Legea nr. 514/2003, adică doar pentru valorificarea 

drepturilor persoanei juridice angajatoare.  

Pentru toate aceste motive, instanţa constată că creditoarea persoană juridică nu a înlăturat 

neregularitatea de a fi reprezentată convenţional de către o altă persoană juridică, încălcând astfel 

dispoziţiile art. 84 alin. 1 C.pr.civ.  
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Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 200 alin. 4 C.pr.civ. care prevede că, în cazul în care 

obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul de 10 zile fixat 

în acest sens, se dispune anularea cererii, dar şi a art. 82 alin. 1 teza a II-a C.pr.civ., instanţa urmează 

a dispune anularea cererii de chemare în judecată formulate. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

DISPUNE, 

 

Anulează cererea având ca obiect emiterea unei ordonanțe de plată formulată de creditoarea 

CH Limited, prin administrator active SC CFS SRL, în contradictoriu cu debitorul IM. 

Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se 

depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.08.2015. 


