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 Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.07.2014, sub nr. 

.../302/2014, contestatoarea GA SA a formulat, în contradictoriu cu intimaţii SE, SJA şi SAM 

contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului execuţional nr. 

739/2014 al BEJ NGA, solicitând instanţei să dispună anularea actelor de executare efectuate 

cu nerespectarea formelor legale, cu întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare 

executării silite pentru suma poprită peste limita plafonului legal, a cheltuielilor de executare  

şi a onorariului avocaţial. 

Contestaţia la executare a fost semnată de consilier juridic RC.  

Prin adresa din 23.07.2014, instanţa i-a pus în vedere contestatoarei să depună dovada 

calităţii de reprezentant a persoanei care a semnat cererea de chemare în judecată. 

Prin încheierea din 10.09.2014, instanţa a anulat cererea contestatoarei, cu motivarea 

că persoana care a semnat cererea de chemare în judecată nu a depus la dosar dovada calităţii 

de reprezentant al contestatoarei.  

 La data de 17.10.2014, contestatoarea a formulat cerere de reexaminare împotriva 

încheierii din 10.09.2014, solicitând instanţei să revină asupra măsurii anulării cererii. Cererea 

de reexaminare a fost înregistrată sub nr. 18698/302/2014/a1.  

În motivare, contestatoarea a arătat că anularea cererii pentru nedepunerea dovezii 

calității de reprezentant a intervenit ca urmare a unei aplicări extrem de rigide a dispozițiilor 

procesuale care reglementează procedura de regularizare. Contestatoarea a apreciat că 

anularea cererii, având în vedere şi scopul procedurii regularizării, se poate dispune doar 

pentru lipsa elementelor esenţiale ale cererii de chemare în judecată, prevăzute de art. 196 C. 

proc. civ. ori pentru netimbrare sau insuficienta timbrare a cererii.  

Lipsa dovezii calităţii de reprezentant, a învederat contestatoarea, poate fi invocată 

doar de către intimat, prin întâmpinare, deoarece este vorba despre o nulitate relativă, care 

trebuie pusă în discuţia părţilor. Scopul procedurii regularizării a fost acela de a permite 

pârâtului realizarea unei apărări corespunzătoare, iar nu acela de a realiza o judecată fără 

respectarea principiului contradictorialităţii, verificarea pe care o face instanţa fiind una pur 

formală. A subliniat contestatoarea şi că în cazul contestaţiei la executare, anularea cererii 

conduce la pierderea posibilităţii de acces la justiţie. Instanţele trebuie să procedeze doar la 

anularea cererilor vădit neregulate, lipsurile neesenţiale, cum este lipsa dovezii calităţii de 

reprezentant, putând fi complinită în etapa cercetării procesului, cu atât mai mult cu cât 

instanţa poate uza în această fază procesuală de dispoziţiile art. 242 C. proc. civ. privind 

suspendarea procesului din culpa reclamantului.  

Contestatoarea a menţionat că nu se pune problema faptului că consilierul juridic nu a 

acţionat cu acordul contestatoarei, din moment ce la dosarul cauzei s-a depus o taxă judiciară 

de timbru achitată de contestatoare, iar contestaţia la executare poartă ştampila acesteia şi un 

număr de înregistrare din registrul acesteia.  

În final, contestatoarea a învederat că majoritatea covârşitoare a instanţelor de judecată 

nu solicită suplinirea acestei lipse în cadrul procedurii de regularizare, fiind evident că nu 

consideră că dovada calităţii de reprezentant este un element esenţial al cererii de chemare în 

judecată care să împiedice trecerea de această procedură.  

Cererea de reexaminare a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 20 lei.  



Analizând actele dosarului, instanţa constată următoarele: 
În temeiul art. 200 alin. (4) – (7) C. proc. civ., împotriva încheierii de anulare, 

reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra 

măsurii anulării. Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării 

încheierii. Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu 

citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare 

aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau 

dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2). În caz de 

admitere, cauza se retrimite completului iniţial învestit.  

Prin urmare, instanţa care judecă cererea de reexaminare poate reveni asupra 

măsurii anulării cererii de chemare în judecată doar în două situaţii expres şi limitativ 

prevăzute de lege, respectiv: 

- în situaţia în care neregularităţile au fost înlăturate în termenul de 10 zile de la 

comunicarea adresei instanţei; 

- când măsura anulării a fost dispusă în mod eronat. 

În prezenta cauză, deşi s-a pus în vedere în mod expres de către instanţa de judecată, 

contestatoarea nu a depus la dosar dovada calităţii de reprezentant a persoanei care a semnat 

cererea de chemare în judecată, respectiv delegaţia consilierului juridic care a semnat 

contestaţia.  

Prin urmare, nu se poate afirma că măsura anulării cererii de chemare în judecată a 

fost dispusă în mod eronat, iar instanţa observă că neregularităţile constatate de instanţa de 

judecată nu au fost remediate în termen de 10 zile de la comunicarea acestora, impunându-se 

respingerea cererii de reexaminare, în temeiul art. 200 alin. (6) C. proc. civ.  

Instanţa apreciază că prima instanţă nu a realizat o aplicare rigidă a procedurii 

regularizării cererii, ci doar şi-a respectat obligaţiile pe care le avea în aplicarea acestei 

proceduri, acelea de a verifica existenţa la dosar a dovezii calităţii de reprezentant, de a 

solicita depunerea acesteia, ca urmare a constatării inexistenţei dovezii la dosar şi de a anula 

cererea de chemare în judecată drept consecinţă a nerespectării dispoziţiilor instanţei.  

Anularea cererii de chemare în judecată nu se dispune doar pentru lipsurile 

enumerate la art. 196 şi 197 C. proc. civ., ci, aşa cum edictează prevederile art. 200 alin. 

(1) – (3) C. proc. civ., pentru toate lipsurile de la art. 194-197 C. proc. civ., inclusiv 

pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant. Scopul instituirii procedurii regularizării 

cererii nu a fost doar acela de a crea pârâtului posibilitatea de a formula o apărare 

corespunzătoare, ci şi acela de a crea o disciplină procesuală pentru părţi, în vederea 

soluţionării cu celeritate a cauzelor cu care instanţele sunt învestite. Interpretarea dată de 

contestatoare prevederilor care reglementează regularizarea cererii nu este în concordanţă cu 

scopul instituirii unei discipline procesuale şi cu scopul soluţionării în termen scurt a cauzelor. 

Astfel, contestatoarea a apreciat că lipsa dovezii calităţii de reprezentant se poate complini în 

etapa cercetării procesului, cu atât mai mult cu cât instanţa poate uza în această fază 

procesuală de dispoziţiile art. 242 C. proc. civ. privind suspendarea procesului din culpa 

reclamantului. Or, punerea în practică a acestui argument al contestatoarei ar presupune ca 

instanţa să piardă un termen de judecată doar pentru a se dovedi calitatea de reprezentant a 

semnatarului cererii, deşi scopul procedurii de regularizare este tocmai acela de a nu se 

mai acorda termene de judecată doar pentru rezolvarea unor asemenea chestiuni de 

natură pur procedurală, ci de a se proceda într-un termen cât mai scurt la judecarea 

cauzei. De asemenea, suspendarea judecăţii din pricina unor lipsuri ale cererii, care ar fi 

trebuit complinite în procedura regularizării, este de natură să prelungească nejustificat 

termenul de soluţionare a cauzei, în condiţiile în care instanţa este obligată să respecte un 

termen de soluţionare rezonabil şi previzibil.  



Instanţa mai observă că lipsa dovezii calităţii de reprezentant nu poate fi invocată doar 

de către intimat. Din contră, în procedurii regularizării cererii, în care instanţa poate constata 

din oficiu lipsa respectivă, în temeiul art. 200 alin. (1) – (3) C. proc. civ., nici nu ar putea 

intimatul să invoce lipsa dovezii calităţii de reprezentant, în condiţiile în care intimatul încă 

nu are cunoştinţă despre existenţa procesului sau despre conţinutul cererii de chemare în 

judecată. De asemenea, nu se poate vorbi despre nesocotirea principiului 

contradictorialităţii, deoarece procesul este într-o fază în care se realizează o analiză 

formală a cererii de chemare în judecată, inclusiv sub aspectul existenţei la dosar a dovezii 

calităţii de reprezentant, fără a se statua asupra drepturilor şi obligaţiilor pretinse de 

reclamant. În plus, cererea de reexaminare se judecă cu citarea reclamantului, acesta având 

posibilitatea de a-şi exprima în faţa unei instanţe punctul de vedere asupra manierei în care 

analiza formală a cererii, inclusiv sub aspectul existenţei la dosar a dovezii calităţii de 

reprezentant, s-a realizat.  

Cu privire la dreptul de acces la justiţie al contestatoarei, instanţa apreciază că acesta 

nu a fost încălcat. În primul rând, trebuie reţinut că dreptul de acces la justiţie nu este unul 

absolut, ci prin însăşi natura sa, necesită o reglementare din partea statului, inclusiv sub 

aspectul modalităţii de exercitare. În speţă, contestatoarea s-a putut adresa unei instanţe de 

judecată, aceasta din urmă a constatat existenţa unor lipsuri ale cererii şi a informat-o pe 

contestatoare în acest sens, contestatoarea a avut la dispoziţie 10 zile să depună la dosar 

înscrisul pe care instanţa i l-a solicitat, înscris a cărui procurare nu presupunea vreun efort 

deosebit din partea contestatoarei, iar împotriva soluţiei de anulare a cererii a putut formula o 

cerere de reexaminare care s-a judecat cu citarea contestatoarei. Toată această procedură este 

reglementată de lege, urmăreşte scopul legitim al scurtării perioadei de soluţionare a cauzelor, 

iar anularea cererii este proporţională cu scopul urmărit, deoarece înscrisul solicitat de 

instanţă putea fi procurat şi depus la dosar fără dificultate, de către contestatoare. Faptul că 

anularea cererii conduce la pierderea termenului de formulare a contestaţiei nu este de natură 

să schimbe aceste constatări în vreun fel, deoarece procedura regularizării cererii nu se aplică 

diferenţiat, după cum cererile sunt sau nu supuse unui termen de introducere.  

Instanţa mai reţine că lipsa dovezii calităţii de reprezentant nu este o lipsă neesenţială 

a cererii, deoarece instanţa nu are posibilitatea de a judeca o pricină decât dacă are 

certitudinea că cererea provine de la persoana care este indicată drept reclamantă sau de la 

persoanele care o reprezintă pe reclamantă. Continuarea procesului în condiţiile inexistenţei 

acestei certitudini poate genera consecinţe deosebit de grave, cum ar fi instituirea unor 

obligaţii în sarcina unei persoane care în realitate nu a fost parte în proces, prin urmare este 

exclus ca instanţa să procedeze la judecarea unei cauze fără a cunoaşte cu siguranţă că cererea 

provine în mod real de la persoana înscrisă în cerere ca reclamantă sau de la reprezentantul 

său. În ceea ce priveşte faptul că s-a achitat o taxă de timbru, că cererea poartă ştampila 

contestatoarei şi un număr de înregistrare din registrul acesteia, acestea nu sunt în sine 

apte să facă dovada calităţii de reprezentant, nefiind una dintre dovezile stabilite de art. 

151 C. proc. civ. prin care dovada calităţii de reprezentant se poate realiza.  

A mai invocat contestatoarea că majoritatea covârşitoare a instanţelor nu solicită 

dovada calităţii de reprezentant în procedura regularizării cererii. Instanţa nu deţine date 

statistice în acest sens, pentru a verifica dacă este sau nu reală această afirmaţie a 

contestatoarei, dar chiar şi în condiţiile în care o asemenea afirmaţie ar fi reală, nu trebuie 

omis că textul art. 194 lit. b) C. proc. civ. este foarte clar în sensul că dovada calităţii de 

reprezentant se anexează cererii de chemare în judecată, iar textul art. 200 alin. (1) C. proc. 

civ. stabileşte cu claritate că instanţa, în procedura regularizării cererii, verifică îndeplinirea 

tuturor condiţiilor de la art. 194 C. proc. civ., inclusiv existenţa dovezii calităţii de 

reprezentant. Prin urmare, în situaţia în care ar exista instanţe care nu ar verifica 

existenţa dovezii calităţii de reprezentant, în procedura regularizării cererii, practica 



acestor instanţe nu ar putea fi valorificată, ea fiind contrară unor texte de lege clare, 

care nu comportă interpretări diferite.  
 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII,  

DISPUNE: 

 

Respinge cererea de reexaminare formulată de contestatoarea GA SA împotriva 

încheierii din 10.09.2014, pronunţată de Judecătoria sector 5 Bucureşti în dosar nr. 

.../302/2014, ca neîntemeiată. 

Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.12.2014. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


