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CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 
SECŢIA I CIVILĂ 
MATERIA: CAUZE CIVILE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI 
SOCIALE ŞI CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 
 

 
MINUTĂ 

 
Întocmită cu ocazia întâlnirii trimestriale a 

judecătorilor, pentru unificarea practicii judiciare şi 
formarea profesională continuă 

    4-5 decembrie 2015 
 
CUPRINS: 
 

1. Soluţionarea unor cereri de abţinere, în cauzele care se 
află în al doilea ciclu procesual, în faţa aceluiaşi complet 
de judecată colegial 

2. Problema taxei judiciare de timbru în cadrul contestaţiei la 
executarea unui contract de credit, în situaţia în care se 
invocă şi clauze abuzive 

3. Audierea minorilor în camera de consiliu – condiţiile şi 
limitele în care aceasta poate fi folosită ca mijloc de probă 

4. Posibilitatea anulării cererii de chemare în judecată după 
comunicarea acesteia către pârât (posibilitatea revenirii la 
procedura regularizării, după comunicarea cererii de 
chemare în judecată) 

5. Cererea de constatare a perimării/cererea prin care se 
solicită anularea punctuală a unor acte de executare ca 
efect al perimării executării – taxă judiciară de timbru 

6. Cererea de validare a popririi – taxă judiciară de timbru 
7. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 857 alin. 3 din Codul de 

procedură civilă, care prevăd că de la data intabulării, 
imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini, în 
ceea ce priveşte sechestrul penal – problemă întâlnită în 
cadrul plângerilor de carte funciară, prin care se solicită 
radierea sechestrului penal 

8. Autorizarea intrării în încăperi, solicitată pentru punerea în 
posesie asupra unui imobil, în baza actului de adjudecare 

9. Interpretarea art.194 alin.1 lit. c din Codul de procedură 
civilă cu privire la posibilitatea ca obiectul cererii să nu fie 
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determinat, ci doar determinabil, prin indicarea de către 
reclamant a unor criterii suficiente pentru determinare 
(perioada, mod de calcul, etc.). 

 
 

 
 
CONŢINUT: 

 
1. Soluţionarea unor cereri de abţinere, în cauzele care se află 

în al doilea ciclu procesual, în faţa aceluiaşi complet de 
judecată colegial 
 

 
 

Materia: civil 
Subcategorie: - 
Obiect din ECRIS:  abţinere 
Act normativ incident: art. 24 alin. 1, art. 27 pct. 7 C.pr.civ. (1865), 
art. 41 alin. 1, art. 42 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. 
 

 În situaţia judecătorilor care au pronunţat în primul ciclu procesual 
o soluţie de admitere a recursului cu consecinţa casării cu trimitere spre 
rejudecare la instanţa de fond sau de admitere a apelului cu consecinţa 
anulării sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare la instanţa de fond şi, 
în rejudecare, sunt învestiţi cu soluţionarea căii de atac (a recursului sau 
a apelului), nu există incompatibilitate absolută, în sensul art.24 alin.1 din 
C.pr.civ. 

 
Argumente: 

 
 Problemele de drept dezlegate potrivit art.315 alin.1 Cod procedură 
civilă sunt obligatorii. Aceste chestiuni nu mai pot fi puse în discuţie, ele 
primind o soluţionare irevocabilă în ciclul procesual anterior, prin decizia 
de casare.  

Constatările instanţei de recurs constituie dezlegări irevocabile sau 
recomandări pentru instanţa de fond, care se impun cu autoritate de 
lucru judecat, nemaiputând fi puse în discuţie şi analizate de o altă 
instanţă, indiferent care ar fi compunerea completului. 

Ar putea exista cazul prevăzut de art.27 pct.7 din Codul de 
procedură civilă de la 1865, în situaţia în care, în decizia de 
casare/anulare s-au atins şi unele aspecte ce urmează a fi analizate şi în 
al doilea recurs/apel. 
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Aceste argumente sunt valabile şi prin raportare la prevederile 
noului Cod de procedură civilă – art.41 alin.1 şi art.42. alin.1 pct.1. 
   
 

2. Problema taxei judiciare de timbru, în cadrul contestaţiei 
la executarea unui contract de credit, în situaţia în care se invocă şi 
clauze abuzive 

 
Materia: civil 
Subcategorie: executare silită 
Obiect ECRIS: contestaţie la executare 
Act normativ incident: art. 29 lit. b, art. 10 alin. 2 din OUG 
80/2013  
 

 Petitul privind constatarea existenţei unor clauze abuzive cuprinse 
în titlul executoriu (contractul de credit), formulat de consumator în cadrul 
unei contestaţii la executare, este scutit de la plata taxei judiciare de 
timbru. 
 

Argumente: 
 
În privinţa contractelor de credit încheiate cu consumatorii sunt 

incidente  prevederile cuprinse în Legea nr.193/2000 (pentru contractele 
încheiate înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 50/2010)  şi 
prevederile OUG nr. 50/2010 (act normativ publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 389 din 11 iunie 2010 şi intrat în vigoare conform art.94, la 
10 zile de la publicare).  

Aceste acte normative definesc atât noţiunea de „clauze abuzive” 
cât şi cea de „consumator” şi se încadrează în acţiunile, cererile la care 
se face referire în art. 29 lit. f din OUG nr. 80/2013.  

Potrivit art.29 lit. f din OUG nr.  80/2013, sunt scutite de la plata 
taxei judiciare de timbru „acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru 
exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la:…. f) 
protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi 
asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant 
împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi 
interesele legitime ale consumatorilor”.  

Întrucât art.29 alin.1 face referire la orice „acţiuni şi cereri”, 
noţiunea de „reclamant” indicată la lit. f trebuie privită în sens larg, ca 
desemnând orice acţiune în justiţie demarată de consumator. 
 

3. Audierea minorilor în camera de consiliu – condiţiile şi 
limitele în care aceasta poate fi folosită ca mijloc de probă 
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Materia: civil 
Subcategorie: familie şi minori 
Obiect ECRIS: divorţ 
Act normativ incident: art.264 Cod civil, art. 249 şi urm., art. 
316 Cod procedură civilă 

 
Audierea minorilor nu poate reprezenta un mijloc de probă pentru 

dovedirea motivelor de divorț/instituire ordin de protecție. 
 
Argumente: 
 
Prevederile art. 316 din Codul de procedură civilă interzic ascultarea 

descendenţilor ca martori în procesele care vizează raporturi de familie. 
Suntem în prezenţa unei interdicţii absolute, prin urmare un proces-
verbal întocmit de judecător în urma ascultării unui copil, nu poate fi 
interpretat ca fiind un mijloc de probă. 

Dovada unui anumit fapt se realizează prin mijloacele de probă 
enumerate în art. 249 şi urm. Cod procedură civilă. 

 Din cuprinsul art. 264 Cod civil se desprinde concluzia că 
ascultarea copilului trebuie privită ca fiind o măsură de asigurare a 
respectării şi garantării drepturilor acestuia – copilul are dreptul de a fi 
ascultat şi de a cere şi primi orice informaţie în condiţiile art. 264 alin. 2, 
iar instanţa de judecată poate ţine cont de opiniile copilului, luând în 
considerare vârsta şi gradul de maturitate al acestuia (conform art. 264 
alin. 4 Cod civil). 

Urmează ca în aplicarea principiului prioritar al ocrotirii interesului 
superior al copilului, la luarea măsurilor care îl vizează pe acesta 
instanţa să manifeste rol activ şi să administreze probe. 

 
4. Posibilitatea anulării cererii de chemare în judecată, după 

comunicarea acesteia către pârât (posibilitatea revenirii la 
procedura regularizării, după comunicarea cererii de 
chemare în judecată) 
 

 
Materia: civil 
Subcategorie: - 
Obiect ECRIS: - 
Act normativ incident: art.200 Cod procedură civilă 
  
În situaţia în care, în etapa scrisă, la momentul comunicării cererii 

de chemare în judecată pârâtului, se constată imposibilitatea de realizare 
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a procedurii de comunicare la adresa indicată de reclamant, etapa 
regularizării cererii prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă 
nu s-a finalizat, întrucât în lipsa indicării adresei corecte a pârâtului 
(conform cerinţelor art.194 lit. a), nu s-a putut trece la etapa prevăzută 
de art. 201 Cod procedură civilă.  Instanţa se află încă în procedura de 
regularizare, impunându-se stabilirea în sarcina reclamantului obligaţia 
de a indica adresa corectă a pârâtului, de a face demersuri pentru 
aflarea acesteia şi de a prezenta dovada demersurilor efectuate - sub 
sancţiunea anulării cererii, conform art. 200 Cod procedură civilă, iar în 
situaţia în care reclamantul nu se conformează, cererea urmează a fi 
anulată în temeiul art. 200 alin.4 Cod procedură civilă. 

 
Argumente: 
 
Procedura de comunicare a cererii de chemare în judecată este 

primul moment procesual în care judecătorul poate lua cunoştinţă de 
existenţa neregularităţii cererii, pentru neindicarea de către reclamant a 
adresei corecte a pârâtului.  

Pe de altă parte, legiuitorul conferă posibilitatea realizării procedurii 
de citare prin publicitate, însă în condiţiile prevăzute de art.167 Cod 
procedură civilă. 

Etapa regularizării cererii prevăzută de art. 200 din Codul de 
procedură civilă nu s-a finalizat, întrucât în lipsa indicării adresei corecte 
a pârâtului (conform cerinţelor art.194 lit. a), nu s-a putut trece la etapa 
prevăzută de art. 201 Cod procedură civilă. Instanţa se află încă în 
procedura de regularizare, impunându-se stabilirea în sarcina 
reclamantului a următoarelor obligaţii: de a indica adresa corectă a 
pârâtului, de a face demersuri pentru aflarea acesteia şi de a prezenta 
dovada demersurilor efectuate - sub sancţiunea anulării cererii conform 
art.200 Cod procedură civilă. 

În situaţia în care reclamantul nu se conformează, cererea 
urmează a fi anulată în temeiul art. 200 alin. 4 Cod procedură civilă. 

Numai în cazul în care, în etapa scrisă, s-a realizat o procedură de 
comunicare a cererii de chemare în judecată cu pârâtul şi, prin urmare, 
s-a trecut la etapa prevăzută de art. 201 Cod procedură civilă, urmată 
apoi de fixarea primului termen de judecată, iar imposibilitatea de 
realizare a procedurii de citare a pârâtului intervine după stabilirea 
primului termen de judecată, o neîndeplinire de către reclamant a 
obligaţiei de a indica adresa corectă a pârâtului, ar atrage suspendarea 
judecăţii cauzei, conform art. 242 alin.1 Cod procedură civilă. 
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5. Cererea de constatare a perimării/cererea prin care se 
solicită anularea punctuală a unor acte de executare, ca 
efect al perimării executării –taxa judiciară de timbru 
 

 
 

Materia: civil 
Subcategorie: executare silită 
Obiect ECRIS: contestaţie la executare 
Act normativ incident:  art.9 lit. d, art.10 din OUG nr. 80/2013 

 
Cererea prin care se solicită anularea unor acte de executare ca 

efect al perimării executării este o contestaţie la executare şi este 
supusă taxei judiciare de timbru, conform art.10 din OUG nr. 80/2013 

 
Argumente: 
 
Cererea prin care se solicită anularea unor acte de executare ca 

efect al perimării executării este o veritabilă contestație la executare și se 
timbrează ca atare, conform art. 10 alin. 2 din OUG nr. 80/2013. 

Art. 9 alin. 2 lit. d) din OUG nr. 80/2013 este aplicabil doar în cazul 
perimării judecății, nu și al perimării executării, în condițiile în care 
cererile în materia executării silite sunt prevăzute distinct de art. 10 din 
OUG nr. 80/2013. 
 

6. Cererea de validare a popririi – taxa judiciară de timbru 
 
 
Materia: civil 
Subcategorie: executare silită 
Obiect ECRIS: validare poprire 
Act normativ incident: art.10, art.27 din OUG 80/2013, art.790 
Cod procedură civilă 

 
Cererea având ca obiect validarea popririi (art.790 Cod procedură 

civilă) nu este evaluabilă în bani, fiindu-i aplicabile prevederile art. 27 din 
OUG nr. 80/2013. 

 
Argumente: 
 
Cererea având ca obiect validarea popririi (art.790 Cod procedură 

civilă) nu este evaluabilă în bani, având în vedere că, prin admiterea 
acestei cereri, nu se mărește patrimoniul creditorului, ci acesta 
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dobândește un nou debitor, alături de cel inițial. Acest tip de  cerere  nu 
vizează recunoaşterea dreptului creditorului cu privire la creanţa 
invocată, ci este doar o procedură de confirmare sau desfiinţare a 
măsurii de înfiinţare a popririi luate de executorul judecătoresc. 

Prin urmare, nu se încadrează sub aspectul timbrajului, în 
dispoziţiile art.10 alin.2 din OUG nr.80/2013. 

În lipsa unor prevederi exprese referitoare la taxa judiciară de 
timbru, pentru cererile având ca obiect validarea popririi, sunt aplicabile 
prevederile art. 27 din OUG nr. 80/2013 - „Orice alte acţiuni sau cereri 
neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de 
timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei”. 

 
7.  Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 857 alin. 3 din Codul de 

procedură civilă, care prevăd că, de la data intabulării, 
imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini, în 
ceea ce priveşte sechestrul penal – problemă întâlnită în 
cadrul plângerilor de carte funciară, prin care se solicită 
radierea sechestrului penal 
 

 
Materia: civil 
Subcategorie: drepturi de proprietate şi alte drepturi reale 
Obiect ECRIS: plângere împotriva încheierii de carte funciară 
Act normativ incident:  art. 857 alin.3 Cod procedură civilă, 
art. 249 şi urm. Cod procedură penală, Ordinul nr.700/2014 

 
Măsura sechestrului asigurător, în vederea confiscării speciale, 

dispusă prin ordonanţa procurorului, nu se încadrează în ipotezele vizate 
de art. 857 alin.3 din Codul de procedură civilă, iar plângerea formulată 
împotriva încheierii de carte funciară, prin care se tinde la radierea notării 
unui asemenea sechestru, cu invocarea art. 857 din Codul de procedură 
civilă, trebuie respinsă. 

 
Argumente: 

   
 Măsura asiguratorie a sechestrului imobiliar, instituită în vederea 
confiscării speciale, aplicată prin ordonanţa procurorului şi înscrisă în 
cartea funciară, are un caracter special. 

O asemenea măsură este dispusă în temeiul unor dispoziţii 
exprese şi în baza unei proceduri speciale – procedură care prevede şi 
modalitatea de contestare a sechestrului (art. 249 şi urm. CPP). Această 
măsură nu are corespondent în art. 857 Cod procedură civilă, întrucât 
alin. 3 al acestui text legal vizează ipotecile sau sarcinile „privind 
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garantarea drepturilor de creanţă”, întrucât creditorii îşi pot realiza aceste 
drepturi numai din preţul obţinut. 

Ca argument în plus raportat la tema supusă discuţiei, care vizează 
modul de soluţionare a unei plângeri de carte funciară (îndreptată 
împotriva încheierii registratorului–şef de respingere a cererii de 
reexaminare prin care se refuză radierea notării unui sechestru penal), 
avem în vedere prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr.7/1996 potrivit 
cărora cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt 
stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de 
această lege şi de regulamentul aprobat prin ordin, cu caracter normativ, 
al directorului general al Agenţiei Naţionale. 

Coroborat cu acest text legal, potrivit art. 167 din Ordinul 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
cu modificările ulterioare, de la data intabulării, imobilul rămâne liber de 
orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă. 
Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata 
ultimei rate. Prin excepţie, dreptul de ipotecă intabulat în condiţiile art. 
162 alin. (2), precum şi notarea efectuată conform art. 195 alin. (5), se 
radiază numai în baza acordului instituţiei care a dispus măsura 
asiguratorie. 
   Art.162 alin.(2) şi (3)  prevede că se intabulează dreptul de ipotecă 
legală în condiţiile art. 253 din Codul de procedură penală, în baza copiei 
de pe actul prin care s-a dispus sechestrul şi a procesului-verbal de 
sechestru, care va cuprinde identificarea imobilului. Radierea se 
efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii 
judecătoreşti, care dispune ridicarea măsurii asigurătorii. În lipsa 
procesului-verbal de sechestru prevăzut la alin. (2), în cartea funciară se 
efectuează operaţiunea de notare, în condiţiile art. 195 alin. (5). 

În fine, textul art.195 alin.(5) prevede că sechestrul dispus în 
condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în baza 
actului prin care s-a dispus măsura asiguratorie, respectiv ordonanţa 
emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificat de grefă 
care cuprinde soluţia pronunţată. Radierea se efectuează în baza 
ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti, care dispune 
ridicarea măsurii asigurătorii. 

În concluzie, măsura sechestrului asigurător, în vederea confiscării 
speciale, dispusă prin ordonanţa procurorului, nu se încadrează în 
ipotezele vizate de art.857 alin.3 Cod procedură civilă, iar plângerea 
formulată împotriva încheierii de carte funciară, prin care se tinde la 
radierea notării unui asemenea sechestru, cu invocarea art.857 Cod 
procedură civilă, trebuie respinsă. 
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Soluţia respingerii este impusă de incidenţa prevederilor Ordinului  
nr. 700/2014, menţionat  anterior,  cuprins în legislaţia secundară, 
plasare care însă nu-l face să fie lipsit de efecte juridice. Registratorul de 
carte funciară este ţinut de legislaţia secundară, motiv pentru care nici 
cererea reexaminare, supusă competenţei registratorului-şef, nici 
plângerea împotriva refuzului radierii notării sechestrului asiguratoriu 
dispus în procesul penal, nu ar putea conduce la dezlegări contrare celor 
obligatorii pentru registratorul învestit cu soluţionarea cererii. 

 
8. Autorizarea intrării  în încăperi, solicitată pentru punerea în 

posesie asupra unui imobil, în baza actului de adjudecare 
 
Materia: civil 
Subcategorie: executare silită 
Obiect ECRIS: autorizarea intrării în încăperi 
Act normativ incident: art. 897-898, art. 680, art. 650 din Codul 
de procedură civilă 
  

Nu este necesară, în vederea punerii adjudecatarului în posesia 
imobilului adjudecat, autorizarea pătrunderii în imobil. O astfel de cerere 
trebuie respinsă, ca fiind lipsită de interes. 

 
Argumente:  
 
Aşa cum reiese din ansamblul prevederilor art. 680 şi art. 681 Cod 

procedură, legiuitorul conferă executorului judecătoresc dreptul de acces 
inclusiv în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei 
terţe persoane, ori în orice alte locuri ale acesteia, pentru a identifica 
bunurile urmăribile ale debitorului, iar în caz de refuz din partea terţelor 
persoane, se poate formula în faţa instanţei de executare o cerere de 
autorizare a accesului executorului în aceste încăperi/locuri.  

Referirea din aliniatul 2 al art. 680 Cod procedură civilă, la situaţia 
altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, vizează momentul la 
care cererea de autorizare amintită mai sus poate fi formulată, fie odată 
cu cererea de încuviinţare a executării silite, fie pe cale separată. 
Raţiunea acestui text se desprinde din prevederile art. 650 Cod 
procedură civilă, care dau dreptul terţului de a solicita numai pe calea 
contestaţiei la executare, desfiinţarea actelor de executarea silită 
vătămătoare sau de a solicita încetarea executării silite însăşi. De aceea, 
cererea de autorizare trebuie soluţionată cu citarea terţului (art.680 
alin.2). 

Prevederile art. 680 alin. 2 nu se aplică şi executării obligaţiei de 
predare a unui bun imobil. Aceasta din urmă  este expres reglementată 
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în art. 897- 898 Cod procedură civilă – prevederi legale care dau dreptul 
executorului judecătoresc de a proceda cu ajutorul agenţilor forţei 
publice (în caz de refuz al debitorului), la evacuarea acestuia şi punerea 
în posesie a creditorului.  

Prin urmare, nu este necesară obţinerea unei autorizări din partea 
instanţei, o asemenea cerere fiind lipsită de interes. 
 

9. Interpretarea art. 194 alin. 1 lit. c din Codul de procedură 
civilă cu privire la posibilitatea ca obiectul cererii să nu fie 
determinat, ci doar determinabil, prin indicarea de către 
reclamant a unor criterii suficiente pentru determinare 
(perioada, mod de calcul, etc.) 

 
 
Materia: civil 
Subcategorie: pretenţii 
Obiect ECRIS: anulare act 
Act normativ incident:  art.194 alin.1 lit. c Cod procedură civilă  

 
Prevederile art.194 lit. c din Codul de procedură civilă impun 

indicarea în cuprinsului cererii de chemare în judecată atât a obiectului 
cererii şi a valorii după preţuirea reclamantului (elemente necesare în 
cazul în discuţie, pentru stabilirea competenţei materiale a instanţei şi de 
regulă, valoarea obiectului are efect asupra taxei judiciare de timbru), cât 
şi indicarea modului de calcul cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare 
(astfel, pârâtul are posibilitatea formulării unor apărări concrete la 
pretenţiile reclamantului). 

 
 
Argumente: 
 
Dispozițiile art. 194 lit. c din Codul de procedură civilă se 

interpretează restrictiv,  pentru a se evita invocarea de către pârât a 
acestui neajuns al cererii, dar și pentru evitarea unui nou demers 
procesual, ulterior pronunțării hotărârii. 

Potrivit art. 194 lit. c din Codul de procedură civilă, în cuprinsul 
cererii de chemare în judecată trebuie să se regăsească obiectul cererii 
și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când acesta este 
evaluabil în bani, precum și modul de calcul prin care s-a ajuns la 
determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.  

Textul de lege nu face nicio circumstanțiere de natura să justifice 
neprecizarea valorii obiectului cererii, în cazul cererilor al căror obiect 
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este evaluabil în bani menționarea valorii acestuia, după prețuirea 
reclamantului, fiind obligatorie.  

Faptul că în astfel de cauze obiectul este determinabil, sau faptul 
că menționarea valorii respective presupune efectuarea unor calcule mai 
complicate nu este un motiv de eludare a dispozițiilor art. 194 lit. c din 
Codul de procedură civilă.  

În situaţia în care în urma administrării probei constând în expertiza 
contabilă s-ar contura aspecte noi referitoare la contravaloarea obiectului 
cererii, reclamantul are la îndemână posibilitatea conferită de art. 204 
alin. 2 pct. 3 din Codul de procedură civilă, de a formula până la 
închiderea dezbaterilor  o declaraţie verbală în faţa instanţei, cu privire la 
valoarea obiectului pretenţiilor sale, care se va consemna în încheierea 
de şedinţă. 

Legiuitorul a dorit disciplinarea părţilor dintr-un proces şi, în acest 
fel, respectarea principiului celerităţii şi a dreptului la un proces echitabil. 

 În mod repetat s-a constatat caracterul constituțional al acestor 
dispoziții (deciziile Curții Constituționale nr. 479/2013, nr. 410/2014 sau 
nr. 708/2014). Curtea a statuat că procedura prevăzută de dispoziţiile 
legale în discuţie reprezintă opţiunea legiuitorului şi are drept scop 
remedierea unor lipsuri ale acţiunii introductive, astfel încât, la momentul 
demarării procedurii de fixare a primului termen de judecată, aceasta să 
cuprindă toate elementele prevăzute de art. 194 din Codul de procedură 
civilă. 

Prevederile art.194 lit. c din Codul de procedură civilă impun în 
cazul concret prezentat, indicarea în cuprinsului cererii de chemare în 
judecată atât a obiectului cererii şi a valorii după preţuirea reclamantului 
(elemente necesare în cazul în discuţie, pentru stabilirea competenţei 
materiale a instanţei şi de regulă, valoarea obiectului are efect asupra 
taxei judiciare de timbru), cât şi indicarea modului de calcul cu indicarea 
înscrisurilor corespunzătoare (astfel, pârâtul are posibilitatea formulării 
unor apărări concrete la pretenţiile reclamantului). 
  
 

 
 

            
               
 
 

     Preşedinte, 
 Camelia Rusu 


