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1. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATÃ
Cererea de chemare în judecatã se depune la
registratura instanþei
Cererea trebuie sã cuprindã:
•

•
•
•
•

•

•

datele personale ºi de identificare ale pãrþilor: nume,
prenume, domiciliu sau reºedinþã, iar pentru
persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la
Registrul Comerþului, codul fiscal ºi contul bancar.
ce drept solicitã reclamantul sã îi fie recunoscut de
cãtre pârât
valoarea, atunci când pretenþiile formulate în cerere
au o valoare în bani
Prezentarea pe scurt a faptelor
textul de lege pe care reclamantul îºi întemeiazã
cererea(aceastã precizare nu este obligatorie,
instanþa sesizatã calificã acþiunea)
Dovezile pe care se sprijinã cererea (înscrisuri
anexate la cererea depusã, solicitarea probei cu
martori, expertiza, dupã caz).
Semnãtura celui care a formulat cererea.

- pentru a fi primitã, trebuie sã fie depusã în atâtea
exemplare câte pãrþi sunt, plus unul pentru instanþã
Cererea se poate depune personal sau prin mandatar,
dar ºi prin poºtã, în plic.
Excepþie: cererile de divorþ depuse personal de
reclamant le primeºte numai preºedintele
instanþei sau judecãtorul de serviciu, in
anumite zile din sãptãmânã prestabilite la
nivelul fiecãrei instanþe
2. CONSTITUIREA DOSARULUI
Cererea se înregistreazã, apoi primeºte, prin
intermediul unei aplicaþii informatice- ECRIS, un numãr
unic pe þarã ºi devine dosar



Persoana care a formulat cererea devine
reclamant
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Persoana împotriva cãreia s-a formulat cererea
devine pârât

Pârâtul poate depune, la rândul sãu, o cerere denumitã
"întâmpinare", prin care se apãrã împotriva pretenþiilor
reclamantului.
Întâmpinarea trebuie sã cuprinsã:
•

datele personale ºi de identificare ale pãrþilor: nume,
prenume, domiciliu sau reºedinþã, iar pentru
persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la
Registrul Comerþului, codul fiscal ºi contul bancar.
• excepþiile de procedurã pe care pârâtul înþelege sã le
ridice la cererea reclamantului, rãspunsul la
pretenþiile în fapt ºi în drept formulate de acesta,
• dovezile prin care pârâtul se apãrã împotriva
acestora
• semnãtura pârâtului
Întâmpinarea trebuie depusã, cel mai târziu cu 5 zile
înainte de termenul stabilit pentru judecatã, în atâtea
exemplare câþi reclamanþi sunt în cauzã, plus un exemplar
pentru instanþã.
Dacã pârâtul nu a depus întâmpinare, la solicitarea lui,
instanþa îi poate acorda un termen pentru pregãtirea
apãrãrii ºi depunerea întâmpinãrii.
3. REPARTIZAREA DOSARULUI
Dosarul este repartizat unui complet de judecatã ales
aleatoriu tot prin intremediul ECRIS.
Aplicaþia ECRIS repartizeazã dosarul, în funcþie de
obiectul cererii, la unul dintre completele de judecatã care
judecã în materia respectivã în intervalul de timp prestabilit
prin aplicaþie.
4. CITAÞIA
Grefierul citeazã pãrþile dosarului pentru primul
termen de judecatã.
Dacã reclamantul a depus cererea personal, nu va mai fi
citat pentru cã i s-a adus la cunoºtinþã primul termen în
momentul înregistrãrii cererii sale (are termen în
cunoºtinþã).
Grefierul citeazã pârâtul prin documentul numit citaþie,
ºi care cuprinde:
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1. numãrul ºi data emiterii, precum ºi numãrul
dosarului;
2. anul, luna, ziua ºi ora la care se va judeca dosarul;
3. instanþa ºi sediul ei;
4. numele, domiciliul ºi calitatea celui citat;
5. numele ºi domiciliul pãrþii potrivnice ºi obiectul
cauzei;
6. alte menþiuni prevãzute de lege;
7. parafa instanþei ºi semnãtura grefierului.
Anexat citaþiei, pârâtul primeºte ºi un exemplar din
cererea de chemare în judecatã formulatã de reclamant.
5. ªEDINÞA
Toate dosarele ce se judecã într-o zi de cãtre acelaºi
complet de judecãtori formeazã o ºedinþã
- grefierul predã judecãtorului ºedinþa pentru a fi
studiatã cu cel puþin douã zile înaintea datei fixate
pentru ºedinþa publicã de judecatã
- fiecare dosar se dezbate în ºedinþa publicã de
judecatã, la termenul fixat
Excepþie: se judecã în ºedinþã nepublicã, sau în camerã
de consiliu anumite tipuri de cauze, pentru a
fi protejate anumite drepturi fundamentale
(de ex. viaþa intimã, familialã sau privatã)
sau pentru a se asigura o mai bunã judecatã
sau administrare a probelor
Preºedintele completului de judecatã deschide,
suspendã ºi ridicã ºedinþa de judecatã.
Preºedintele dã cuvântul mai întâi reclamantului ºi apoi
pârâtului. Dacã este necesar, acesta va da cuvântul pãrþilor,
de mai multe ori, având dreptul sã-l limiteze în timp de
fiecare datã.
La începutul ºedinþei de judecatã, pãrþile pot cere
instanþei amânarea cauzelor care nu sunt în stare de
judecatã la acel termen ºi care nu provoacã discuþii
contradictorii. Aceastã amânare se poate face ºi de un
singur judecãtor.
Restul cauzelor se strigã în ordinea listei iar cele care
sunt în stare de judecatã, se soluþioneazã.
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Pãrþile dezbat cauza verbal, dacã legea nu dispune altfel.
Dezbaterile din ºedinþã se vor consemna în încheierea
de ºedinþã, care va fi semnatã de judecãtori ºi de grefieri.
În fiecare cauzã strigatã în ordinea de pe listã, dacã este
în stare de judecatã, preºedintele completului de judecatã
declarã dezbaterile închise ºi acordã cuvântul pãrþilor
pentru a pune concluzii pe fond, apoi o va reþine pentru a
pronunþa hotãrârea.
Preºedintele ridicã ºedinþa dupã ce toate cauzele de pe
lista de ºedinþã au fost strigate.
Completul se retrage în camera de consiliu ca sã
delibereze ºi sã se pronunþe asupra cauzelor judecate.
6. DELIBERAREA ªI PRONUNÞAREA
Completul de judecatã delibereazã ºi scrie dispozitivul,
apoi, preºedintele completului se întoarce în sala de ºedinþã
ºi îl pronunþã în ºedinþã publicã.
Soluþiile pronunþate în fiecare cauzã, termenele
acordate în cauzele amânate, alte mãsuri dispuse în ºedinþa
de judecatã se menþioneazã pe scurt în condica ºedinþei de
judecatã, astfel încât pãrþile sã ia cunoºtinþã despre situaþia
dosarului, dar ºi în aplicaþia ECRIS, astfel cã pãrþile pot
consulta situaþia dosarului ºi în format electronic, la adresa
http://portal.just.ro.
Hotãrârea judecãtoreascã este actul final al judecãþii ºi
reprezintã actul de dispoziþie al instanþei cu privire la
pretenþiile deduse judecãþii.
Hotãrârile prin care instanþele de judecatã soluþioneazã
cauza atunci când aceasta se judecã în primã instanþã, adicã
pentru prima oarã, se numesc sentinþe. Cele prin care se
soluþioneazã apelul ºi recursul se numesc decizii.
Toate celelalte hotãrâri pronunþate de instanþã, în
cursul judecãþii, se numesc încheieri.
Dacã instanþa nu poate hotãrî de îndatã, pronunþarea se
poate amâna pentru un termen de cel mult 7 zile, anunþat
de preºedintele completului de judecatã ºi menþionat în
condica ºedinþei de judecatã.
Hotãrârea trebuie sã reflecte opinia majoritãþii
judecãtorilor care formeazã completul de judecatã.
Rezultatul deliberãrii se consemneazã într-o minutã, care
va fi scrisã pe cererea de chemare în judecatã, pe cererea de
apel sau de recurs ori pe ultima încheiere.
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În situaþia în care aceastã majoritate legalã nu se poate
întruni (de exemplu, în cazul completelor formate din doi
judecãtori, când fiecare judecãtor are altã opinie), cauza se
va judeca din nou, în complet de divergenþã (la membrii
completului se va alãtura ºi preºedintele instanþei sau al
secþiei) în aceeaºi zi sau în cel mult 5 zile.
Soluþiile pe care le poate pronunþa instanþa, în materie
civilã, sunt:



admiterea cererii, atunci când, din starea de fapt
reþinutã ºi din aplicarea legii rezultã cã cererea
reclamantului este îndreptãþitã ºi doveditã



admiterea în parte a cererii, atunci când, din
starea de fapt reþinutã ºi din aplicarea legii
rezultã cã cererea reclamantului este numai în
parte îndreptãþitã, iar judecãtorul va arãta ºi
care capãt de cerere l-a respins ºi pentru ce
motive



respingerea cererii, atunci când, din starea de
fapt reþinutã ºi din aplicarea legii rezultã cã
cererea reclamantului este neîndreptãþitã sau
nedoveditã (adicã nu a dovedit instanþei ceea ce
a cerut).

Mai existã ºi alte situaþii când instanþa respinge cererea
(ca urmare a soluþionãrii unor excepþii):
- ca tardiv introdusã (atunci când cererea a fost
introdusã cu depãºirea unui termen stabilit expres
de lege- de ex.: cererea a fost introdusã peste
termenul de 45 de zile prevãzut pentru contestaþia
împotriva deciziei de pensionare)
- ca prematur introdusã (atunci când cererea a fost
depusã înainte de împlinirea unui anume moment
prevãzut de lege - de ex.: contestaþia împotriva unei
deciziei de pensionare neemise încã)



anularea cererii - ca netimbratã, sau insuficient
timbratã, atunci când, deºi i s-a pus în vedere sã
plãteascã taxa de timbru la valoarea pretenþiilor,
reclamantul nu a fãcut dovada plãþii

- ca introdusã de o altã
persoanã decât reclamantul, atunci când acesta nu a semnat
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cererea nici la momentul depunerii, nici la termenul pe care
i l-a acordat instanþa anume pentru a o semna
Judecãtorul mai poate pronunþa hotãrâri prin care ia act
de renunþarea pãrþilor la judecatã, de renunþarea pãrþii la
însuºi dreptul pretins, prin care dispune suspendarea
judecãrii cauzei, în cazuri limitativ prevãzute de lege, prin
care ia act de învoiala pãrþilor, º.a.
7. COMUNICAREA HOTÃRÂRII
Grefierul tehnodactilografiazã sentinþa în baza
motivãrii redactate de judecãtorul redactor ºi o comunicã
pãrþilor
Prin regulamentul de ordine interioarã, judecãtorul are,
de principiu, 30 de zile, pentru a redacta considerentele
hotãrârii luate (motivele în fapt ºi în drept pentru care
judecãtorul a pronunþat respectiva soluþie).
Aceasta reprezintã partea cea mai extinsã a unei
hotãrâri ºi în cuprinsul sãu instanþa va arãta fiecare capãt de
cerere, apãrãrile pãrþilor, probele care au fost administrate,
motivele pentru care unele dintre acestea au fost reþinute iar
altele au fost înlãturate, excepþiile invocate de pãrþi sau de
cãtre instanþa de judecatã, din oficiu ºi modul în care au fost
soluþionate, textele de lege pe care le-a aplicat la situaþia de
fapt stabilitã.
Cheltuielile de judecatã nu se acordã din oficiu, ci
numai la cerere, astfel cã dacã aþi câºtigat procesul ºi aþi
efectuat cheltuieli, trebuie sã le solicitaþi.
Înainte de închiderea dezbaterilor, instanþa trebuie sã
punã în vedere pãrþilor dreptul pe care îl au de a cere
cheltuieli de judecatã.
Va fi obligatã sã suporte cheltuielile de judecatã partea
care a cãzut în pretenþii, adicã partea care a pierdut
procesul. Cheltuielile de judecatã cuprind taxele judiciare
de timbru, timbrul judiciar, onorariile avocaþilor ºi
experþilor, cheltuielile pentru deplasarea pãrþilor ºi
martorilor la instanþã, precum ºi orice alte cheltuieli pe care
partea care a câºtigat procesul, va dovedi cã le-a fãcut.
Instanþele comunicã, din oficiu (adicã fãrã vreo cerere),
toate hotãrârile care pot fi atacate de pãrþi cu apel sau cu
recurs. Dacã hotãrârea este irevocabilã (nu mai poate fi
atacatã cu apel sau recurs) nu se mai comunicã din oficiu,
dar pãrþile pot obþine, la cerere, o copie conformã cu
originalul, de la registratura instanþei.
6
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8. ÎNAINTAREA DOSARULUI ÎN CALEA DE ATAC
Dacã hotãrârea nu a fost atacatã cu una dintre cãile de
atac, dosarul se depune la arhivã spre conservare
Dacã hotãrârea a fost atacatã, dosarul este înaintat la
instanþa de control judiciar împreunã cu cererea de apel sau
de recurs ºi cu dovezile de comunicare cãtre pãrþi a
hotãrârii atacate.
La instanþa de control judiciar (adicã instanþa
superioarã: Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie faþã de curþile
de apel sau curþile de apel faþã de tribunale, sau tribunalele
faþã de judecãtorii) dosarul poartã acelaºi numãr unic pe
þarã, astfel cã el doar se înregistreazã ºi i se repartizeazã un
termen de judecatã, reluându-se circuitul deja arãtat.
Dosarul format în faþa primei instanþe împreunã cu
cererea de apel/ recurs se transmit, pe cale administrativã,
atât electronic, cât ºi în fapt, la instanþa superioarã, unde se
leagã în coperta acelei instanþe.
9. APELUL
Cele mai multe hotãrâri pot fi atacate cu apel, astfel cã
acesta este considerat cale ordinarã de atac. Instanþa
superioarã care judecã apelul verificã hotãrârea atacatã sub
toate aspectele- temeinicie, legalitate.
Persoanele care au avut calitate de parte în proces la
judecata în primã instanþã pot declara apel împotriva
hotãrârii pronunþate în primã instanþã, dacã sunt
îndeplinite urmãtoarele douã condiþii:



legea prevede calea de atac a apelului împotriva
respectivei sentinþe (pe ultimul rând al sentinþei,
este scrisã calea de atac a acesteia ºi termenul în
care poate fi exercitatã, de ex.:"Cu drept de apel
în 15 zile de la comunicare.")



sentinþa pronunþatã este nefavorabilã pãrþii care
declarã apel (se considerã cã partea care a
câºtigat nu are interes sã declare apel)

Atenþie:
a) existã hotãrâri care nu pot fi atacate cu apel, (ci
numai cu recurs)
b) termenul general în care se poate declara apel este
de 15 zile, ºi curge de la comunicare, dar existã ºi
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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alte termene - mai lungi (de ex. de 30 zile pentru
hotãrârea de divorþ) sau mai scurte (de ex. de 10 zile
pentru hotãrârea datã în litigiile de muncã sau în
materie penalã),
c) unele termene curg de la pronunþare (de ex. pentru
hotãrârea datã în ordonanþa preºedinþialã)
Apelul se formuleazã în scris, printr-o cerere (în atâtea
exemplare câte pãrþi, plus unul pentru instanþã) care trebuie
sã cuprindã:
- numele, domiciliul sau reºedinþa pãrþilor, ori, pentru
persoanele juridice, denumirea ºi sediul, precum ºi,
dupã caz, numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului sau de înscriere în registrul persoanelor
juridice, codul fiscal ºi codul bancar.
- hotãrârea care se atacã (numãrul, data pronunþãrii,
instanþa ºi dosarul în care s-a pronunþat);
- motivele pentru care apreciaþi cã hotãrârea pe care o
apelaþi este nelegalã ºi netemeinicã (motivele de fapt
ºi de drept);
- dovezile pe care le invocaþi în soluþionarea apelului;
- semnãtura.
La cererea de apel se ataºeazã dovada achitãrii taxei
judiciare de timbru ºi timbru judiciar ºi se depune la
instanþa a cãrei hotãrâre se atacã, direct sau prin poºtã.
Cererea de apel învesteºte instanþa de apel ºi suspendã
executarea hotãrârii atacate.
10 RECURSUL
Dispoziþiile de procedurã privind judecata în apel se
aplicã ºi în recurs, în mãsura în care nu sunt potrivnice.
Condiþiile care trebuie îndeplinite pentru a se putea
declara recurs sunt aceleaºi, ca ºi în apel:



Legea sã prevdã calea de atac a recursului
împotriva respectivei hotãrâri



sentinþa pronunþatã sã fie nefavorabilã pãrþii
care declarã recurs.

Recursul poate fi declarat numai pentru urmãtoarele
motive de nelegalitate a hotãrârii atacate:
1. instanþa nu a fost alcãtuitã potrivit dispoziþiilor
legale;
8
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2. hotãrârea s-a dat de alþi judecãtori decât cei care au
luat parte la dezbaterea în fond a pricinii;
3. hotãrârea s-a dat cu încãlcarea competenþei altei
instanþe;
4. instanþa a depãºit atribuþiie puterii judecãtoreºti;
5. instanþa a încãlcat formele de procedurã prevãzute
sub sancþiunea nulitãþii, prin hotãrârea datã;
6. instanþa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea
ce nu s-a cerut;
7. hotãrârea nu cuprinde motivele pe care se sprijinã
sau când cuprinde motive contradictorii ori strãine
de natura pricinii;
8. instanþa, interpretând greºit actul juridic dedus
judecãþii, a schimbat natura ori înþelesul lãmurit ºi
vãdit neîndoelnic al acestuia;
9. hotãrârea pronunþatã este lipsitã de temei legal ori a
fost datã cu încãlcarea sau aplicarea greºitã a legii;
Termenul general de recurs este acelaºi ca la apel, dar ºi
în aceastã materie existã excepþii.
Cererea de recurs formulatã în scris, în atâtea
exemplare câte pãrþi, plus unul pentru instanþã trebuie sã
cuprindã aceleaºi elemente ca ºi cererea de apel, precum ºi
unul sau mai multe dintre cele nouã motive de nelegalitate
se depune la instanþa a cãrei hotãrâre se atacã împreunã cu
dovada achitãrii taxei judiciare de timbru ºi timbru judiciar



Cererea de recurs învesteºte instanþa de recurs,
dar nu suspendã, de drept executarea hotãrârii
atacate, decât în cazurile expres prevãzute de
lege.
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