
Titlu: anulare cerere 

Tip speță: încheiere 

Număr speţă: - 

Data speţă: 01.10.2014 

Domeniu asociat: pretenţii 

Conținut speţă: anularea plângerii contravenţionale pentru neexecutarea obligaţiilor puse în 

vedere de către instanţă – indicare mod calcul valoare obiect 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.08.2014 sub nr. 

.../302/2014, reclamanţii PCF şi SEN l-au chemat în judecată pe pârâtul RI, solicitând instanţei ca 

prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata către reclamantul PCF a 

sumei de 1700 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă asupra imobilului situat în 

Bucureşti, ..., pe perioada 20.04.2011-24.01.2014, în cuantum de 50 lei/lunar; obligarea pârâtului 

la plata către reclamanta SEN a sumei de 250 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă 

asupra imobilului situat în Bucureşti, ..., pe perioada 24.01.2014-21.05.2014, în cuantum de 50 

lei/lunar; obligarea pârâtului la plata către reclamanta SEN a sumei de 3.496,80 lei reprezentând 

contravaloarea serviciilor de igienizare, transport moloz, efectuate pe terenul situat în Bucureşti, 

... şi achitate de reclamantă, conform facturii ... emisă de ..., cu cheltuieli de judecată. 

La data de 06.09.2014, instanţa a verificat, în temeiul art. 200 alin. (1) C. proc. civ., dacă 

acţiunea îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 194-197 C. proc. civ.  

 Astfel, instanţa le-a pus în vedere reclamanţilor următoarele obligaţii: 

- de a arăta modul de calcul al valorii obiectului cererii, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, 

adică de a indica cum au determinat contravaloarea lipsei de folosinţă şi de a depune înscrisuri 

doveditoare în acest sens;  

- de a arăta pentru martori, numele, prenumele şi adresa de domiciliu/reşedinţă;  

- de a achita taxa de timbru în cuantum de 124 lei; 

- de a certifica toate copiile de pe înscrisuri, atât cele deja depuse, cât şi cele care eventual se vor 

mai depune, pentru conformitate cu originalul. 

Adresa instanţei le-a fost comunicată reclamanţilor la data de 11.09.2014, la adresa poştală 

indicată de aceştia, cu respectarea art. 154-155, 158, 163-164 C. proc. civ. 

Analizând cererea reclamanţilor prin prisma prevederilor art. 194-197 C. proc. civ., 

instanţa reţine următoarele: 

În baza art. 194 C. proc. civ., 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.  

Instanţa observă că reclamanţii au indicat obiectul cererii şi valoarea acestuia, dar în ceea 

ce priveşte capetele de cerere având ca obiect contravaloare lipsă de folosinţă nu au indicat cum 

au calculat lipsa de folosinţă şi nici nu au depus înscrisuri doveditoare în acest sens. Instanţa 

subliniază că reclamanţii nu erau obligaţi să acţioneze ca şi un expert în evaluarea proprietăţii 

imobiliare, adică nu aveau obligaţia de a înfăţişa un calcul ştiinţific şi exact al valorii lipsei de 

folosinţă, dar ar fi trebuit să indice nişte informaţii minimale, respectiv minimele criterii pe 

care le-au avut în vedere atunci când au decis să solicite suma de 50 lei lunar, astfel încât 

pârâtul să poată formula apărări nu numai pe fondul dreptului, ci şi cu privire la întinderea 

acestuia. Reclamanţii au precizat doar că au avut în vedere faptul că şi-au propus să folosească 

terenul pentru amenajarea unei parcări cu plată. Instanţa reţine în acest caz că reclamanţii ar fi 

putut ataşa cererii lor, spre exemplu, anunţuri care să conţină valoarea de închiriere a unui loc de 

parcare similar, pentru a se explica astfel şi a se dovedi corespunzător modul de calcul folosit de 

reclamanţi. 

În continuare, instanţa observă că în baza art. 194 C. proc. civ., cererea de chemare în 

judecată va cuprinde: 



e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin 

înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să 

îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere 

înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea 

prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în 

judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, 

dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător. 

 Faţă de aceste prevederi legale, instanţa reţine că reclamanţii au solicitat, prin acţiune, 

administrarea probei cu martori, prin urmare, faţă de prevederile art. 194 lit. e) C. proc. civ., ar fi 

trebuit să indice numele, prenumele şi adresele martorilor pe care doresc să îi audieze 

instanţa de judecată. În ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de a se indica aceste informaţii 

după încuviinţarea probelor, aceasta nu poate fi valorificată, deoarece prevederile art. 194 lit. e) C. 

proc. civ. sunt clare în sensul că numele, prenumele şi adresele martorilor trebuie indicate în 

cererea de chemare în judecată, iar nu ulterior, astfel încât pârâtul să poată argumenta prin 

întâmpinare şi asupra admisibilităţii audierii unei persoane determinate sau a alteia şi să îşi 

pregătească apărarea în funcţie de probele concrete solicitate de reclamant şi de persoanele 

determinate indicate drept martori.  

Prin urmare, în temeiul art. 200 alin. (3) C. proc. civ., rap. la art. 194 lit. c) şi e) C. proc. 

civ., instanţa va anula acţiunea.   

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII,  

DISPUNE: 

 

Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii PCF şi SEN, în 

contradictoriu cu pârâtul RI, având ca obiect acţiune în răspundere delictuală.  

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

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.10.2014. 

 


