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Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.04.2014, sub nr. 

.../302/2014, contestatoarea CAI a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite 

pornite la cererea creditoarei B SA, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de 

credit nr. ..., ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 1426/2013 deschis la SCPEJ 

„DCA”.  

Contestaţia a fost semnată de numitul SCA, care s-a recomandat ca având calitatea de 

avocat. De asemenea, contestaţia a fost însoţită de un înscris intitulat „împuternicire 

avocaţială”, în care s-a menţionat că contestatoarea CAI l-ar fi mandatat pe numitul SCA să o 

reprezinte în dosarul nr. .../302/2014.  

La data de 16.06.2014, numitul SCA a depus precizări cu privire la calitatea sa de 

reprezentant, prin care a arătat că a dobândit calitatea de avocat în urma susţinerii examenului 

de primire în profesie în data de 03.12.2012 şi este înscris în Baroul Bucureşti, ce face parte 

din Uniunea Naţională a Barourilor din România – aripa Bota. În prezent, legalitatea Uniunii 

Naţionale a Barourilor din România – aripa Bota a fost recunoscută de către practica 

judecătorească prin pronunţarea mai multor hotărâri judecătoreşti. Mai mult decât atât, Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a statuat în sensul că membrii barourilor înscrise în Uniunea 

Naţională a Barourilor din România aripa Bota pot exercita profesia de avocat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 51/1995 (decizia 24057/03 pronunţată în cauza Bota vs. România). 

În dovedire, numitul SCA a depus la dosar, în fotocopii, următoarele înscrisuri: decizie 

de înscriere a numitului SCA pe tabloul avocaţilor Baroului Bucureşti, atestat de promovare a 

examenului de primire în profesia de avocat.  

Prin adresa din 01.10.2014, instanţa i-a solicitat contestatoarei să depună la dosar 

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

Instanţa a menţionat în adresa respectivă că numitul SCA nu are calitatea de avocat, 

prin urmare acesta poate semna cererea de chemare în judecată doar în baza unei procuri 

autentice. Instanţa a dat posibilitatea contestatoarei şi să îşi însuşească cererea de chemare în 

judecată prin semnarea acesteia, nemaifiind necesară, în acest caz, depunerea procurii 

autentice acordate numitului SCA.  

Contestatoarea nu a depus la dosar dovada calităţii de reprezentant, motiv pentru care, 

prin încheierea din 20.11.2014, instanţa a anulat cererea de chemare în judecată.  

În motivare, instanţa a reţinut că cererea de chemare în judecată formulată de 

contestatoarea CAI nu îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de art. 194 Cod procedură civilă, 

respectiv nu s-a depus la dosar dovada calităţii de reprezentant a persoanei care a semnat 

cererea în numele contestatoarei, SCA. Astfel, instanţa a reţinut că părţii contestatoare i s-a pus 

în vedere faptul că domnul SCA nu are calitatea de avocat înscris în tabloul unui barou 

component al UNBR, motiv pentru care acesta nu poate deţine calitatea de mandatar 

avocat al părţii, ci doar pe aceea de reprezentant nemandatar, în temeiul unui înscris 

autentic.   

 Prin cererea introdusă pe rolul acestei instanţe la data de 22.12.2014 şi înregistrată sub 

nr. .../302/2014/a1, contestatoarea a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii din 

20.11.2014.  



În motivare, contestatoarea a arătat că s-a făcut dovada calităţii de reprezentant, prin 

urmare în mod nelegal a fost anulată cererea de chemare în judecată.   

Cererea de reexaminare a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum 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, 

nu s-a făcut dovada calităţii de reprezentant în condiţiile reglementate de art. 151 C. proc. 

civ., a persoanei care a semnat cererea de chemare în judecată în numele contestatoarei. 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 constată că, aşa cum s-a comunicat prin adresa din 01.10.2014, exista pentru 

contestatoare posibilitatea de a depune la dosar o procură autentică prin care îl mandatează pe 

semnatarul contestaţiei să o reprezinte în prezentul litigiu sau de a depune contestaţia la 

executare semnată chiar de contestatoare, însă în speţă nu s-a apelat la niciuna dintre aceste 

variante. Din contră, s-a ales ca dovada calităţii de reprezentant să se realizeze cu înscrisul 

intitulat „împuternicire avocaţială” depus la fila 15 din dosar, deşi calitatea de reprezentant, 

printr-un asemenea document, se realizează doar de către avocaţi. Or, în ceea ce îl priveşte 

pe semnatarul contestaţiei la executare, acesta nu a făcut dovada calităţii de avocat. 

Instanţa constată că semnatarul contestaţiei la executare nu este înscris în tabloul unui 

barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, astfel cum aceasta 

este reglementată de Legea nr. 51/1995, ci este membru al unei structuri înfiinţate de o 

asociaţie neguvernamentală interzisă expres de art. 1 alin. (3) din Legea nr. 51/1995. 

Faptul că această structură nepermisă de lege poartă aceeaşi denumire ca şi Uniunea Naţională 

a Barourilor din România nu îi conferă legitimitate şi nici nu permite atribuirea calităţii de 

avocat membrilor săi.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII,  

DISPUNE: 

 

Respinge cererea de reexaminare formulată de contestatoarea CAI împotriva încheierii 

din 20.11.2014, pronunţată de Judecătoria sector 5 Bucureşti în dosar nr. .../302/2014, ca 

neîntemeiată. 

Definitivă. 



Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.03.2015.  

 


