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Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti în data de 16.07.2015 sub 

nr. …/302/2015, reclamantul SR a solicitat, în contradictoriu cu pârâta MC, pentru acordarea 

pensiei de întreţinere ce s-ar cuveni minorilor SRA, SNA şi SRA. 

Reclamantul nu a motivat cererea sa de chemare în judecată şi nu a indicat nici un temei 

juridic pentru această acţiune. 

Instanţa constată că cererea este scutită de la plata taxei de timbru, în temeiul art. 29 

alin. 1 lit. c) din OUG nr. 80/2013. 

Prin rezoluţia instanţei din data de 21.07.2015, instanţa a pus în vedere reclamantului 

îndeplinirea următoarelor obligaţii, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub 

sancţiunea anulării cererii, conform art. 200 alin. 3 C.pr.civ.: 

- să indice situația de fapt pe care se întemeiază cererea; 

- să indice, în măsura în care pârâta nu locuiește la adresa de domiciliu, reședința 

acesteia; 

- să arate dovezile pe care se sprijină cererea de chemare în judecată și să depună 

înscrisurile la dosarul cauzei, în 2 exemplare conformate cu originalul; 

- să indice valoarea pensiei pe care o solicită, precum și modul de calcul a acesteia; 

- să semneze pentru „conformitate cu originalul” actele depuse la dosar, inclusiv 

exemplarul pentru comunicare; 

Adresa instanţei, împreună cu rezoluţia amintită, nu au putut fi comunicate 

reclamantului sens în care, la data de 28.07.2015, a fost afişată înştiinţarea prevăzută de art. 

163 alin. 3 C.pr.civ.. Astfel, în temeiul art. 163 alin. 3 lit. f), g), alin. 4 şi art. 165 pct. 1 

C.pr.civ., instanţa consideră legal comunicată adresa instanţei la data de 05.08.2015. 

La data pronunţării prezentei încheieri, instanţa constată că reclamantul nu a depus la 

dosarul cauzei nici un înscris în sensul executării obligaţiilor puse în vedere că către instanţă. 

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

şi, instanţa reţine următoarele: 

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

judecată va cuprinde: 

c) 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 […]; 

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea; 

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; 

 

Analizând dosarul în etapa scrisă a procesului civil, instanţa a constatat că prin cererea 

de chemare în judecată, reclamantul s-a rezumat la a solicita acordarea pensiei de întreţinere 



de la pârâtă, fără a indica o valoare a cererii, o perioada pentru care să se acorde pensia, 

situația de fapt sau dovezile pe care îşi întemeiază cererea. Faţă de aceste împrejurări, instanţa 

în mod corect a pus în vedere reclamantului să depună diligenţe în indicării unor aspecte 

minime pe care trebuie să le cuprindă orice cerere de chemare în judecată. 

Instanţa notează că reclamantul nu a executat nici una dintre obligaţiile puse în vedere 

de către instanţa de judecată, alegând să menţină cererea de chemare în judecată în forma sa 

iniţială.  

Astfel, instanţa arată că pentru parcurgerea etapei iniţiale a procesului civil, 

reclamantul are sarcina de a depune o cerere de chemare în judecată care să respecte 

dispoziţiile art. 194 C.pr.civ. In caz contrar, sub rezerva ca sancţiunea anulării să nu apară ca 

excesivă faţă de neregularităţile cererii, instanţa poate dispune anularea cererii. În prezenta 

cauză, instanţa observă că acţiunea nu cuprinde o serie de elemente absolut esenţiale, fără de 

care nu se poate proceda la judecare sa.  

Potrivit dispoziţiilor art. 196 alin. 1 C.pr.civ, instanţa arată că cererea de chemare în 

judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre 

părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a 

reprezentantului acesteia este nulă. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 200 alin. 4 C.pr.civ. care prevede sancţiunea 

anulării cererii în cazul în care obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt 

îndeplinite în termenul de 10 zile fixat în acest sens, dar şi a art. 196 alin. 1 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 majorarea pensiei de întreţinere formulată de 

reclamantul SR, în contradictoriu cu pârâta MC, cu acelaşi domiciliu. 

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, 25.08.2015. 

 


