Cererea de chemare în judecată
Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinŃa părŃilor ori, pentru persoane juridice,
denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz,
codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul
comerŃului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului,
precum şi ale pârâtului, dacă părŃile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare
potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul locuieşte în
străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările
privind procesul;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul
reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dovada calităŃii de
reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;
c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preŃuirea 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. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeŃul,
strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăŃile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este
înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz.
La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului
înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este
situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un
certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri,
la fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe aceste înscrisuri. Când reclamantul doreşte să
îşi dovedească cererea prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăŃişarea 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, dispoziŃiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind
aplicabile în mod corespunzător;
f) semnătura.
Numărul de exemplare. Cererea de chemare în judecată se depune la instanŃa de judecată,
însoŃită de atâtea copii câŃi pârâŃi sunt, plus un exemplar pentru instanŃă, cu excepŃia cazului în care
pârâŃii au un singur reprezentant sau când pârâtul are mai multe calităŃi, situaŃie în care cererea de
chemare în judecată va fi însoŃită de o singură copie pentru pârât şi un exemplar pentru instanŃă.
Timbrarea cererii. În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor
datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de
chemare în judecată, în condiŃiile legii.
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru,
publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013.
Aplicarea în timp a legii privind taxele judiciare de timbru:
- pentru cererile şi acŃiunile introduse până la data intrării în vigoare a OrdonanŃei de urgenŃă a
Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013, se aplică timbrul judiciar, conform OrdonanŃei Guvernului
nr.32 din 18 august 1995 şi Normele metodologice nr. 2083/1997, iar taxele judiciare de timbru se
stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor, respectiv
Legea nr. 146 din 24 iulie 1997 şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul nr.
760/C/1999.

- cererile şi acŃiunile introduse după data intrării în vigoare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului
nr. 80 din 26 iunie 2013 sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în această ordonanŃă de
urgenŃă.
Modalitate şi loc de plată. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în
numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local
"Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităŃii administrativ teritoriale în care persoana
fizică are domiciliul sau reşedinŃa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile
operaŃiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului
taxei.
Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinŃa
ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al
unităŃii administrativ teritoriale în care se află sediul instanŃei la care se introduce acŃiunea sau
cererea.
Pentru plătitorii cu domiciliul sau reşedinŃa în Cluj, taxele judiciare de timbru se virează pe
bază de ordin de plată la Trezoreria Statului, sau se depun în numerar de către plătitori la orice
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Cluj, iar dovada în faŃa instanŃei de judecată se face prin chitanŃa eliberată.
În raport cu dispoziŃiile în vigoare ale Legii privind taxele judiciare de timbru, acŃiunile şi
cererile adresate instanŃelor judecătoreşti pot fi clasificate astfel:
A. AcŃiuni şi cereri evaluabile în bani;
B. AcŃiuni şi cereri neevaluabile în bani;
C. AcŃiuni şi cereri scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.
Se taxează cu o taxă fixă următoarele categorii de acŃiuni şi cereri, al căror obiect nu este
evaluabil în bani:
- cererile de valoare redusă, soluŃionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al
cărŃii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- cererile privind ordonanŃa de plată, prevăzută de titlul IX al cărŃii a VI-a din Codul de
procedură civilă;
- cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluŃionate potrivit
procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărŃii a VI-a din Codul de procedură civilă;
- cererile formulate pe cale de ordonanŃă preşedinŃială, când sunt neevaluabile în bani,
- acŃiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse
onoarei, demnităŃii sau reputaŃiei unei persoane fizice;
- cereri pentru constatarea existenŃei sau inexistenŃei unui drept nepatrimonial;
- cereri în anularea sau în constatarea nulităŃii unui act juridic nepatrimonial;
- cereri care privesc dreptul de folosinŃă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu
privesc şi plata anumitor sume de bani;
- acŃiunile în grăniŃuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porŃiune de
teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acŃiunea în grăniŃuire se adaugă şi taxa
corespunzătoare valorii suprafeŃei revendicate.
- cererea privind repunerea părŃilor în situaŃia anterioară, când nu este accesorie acŃiunii în
constatarea nulităŃii, anularea, rezoluŃiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial;
- cereri de recuzare în materie civilă, pentru fiecare participant la proces, pentru care se
solicită recuzarea
- cereri de strămutare în materie civilă
- cereri de repunere în termen

- cereri de perimare
- cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi
despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă
- cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată;
- cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părŃilor
- cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 lei;
- cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar;
- cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar,
- cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaŃii
rezultate din evidenŃele instanŃelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora;
- cereri pentru eliberarea de către instanŃele judecătoreşti de copii de pe hotărârile
judecătoreşti, cu menŃiunea că sunt definitive;
- cereri pentru încuviinŃarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu;
- cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii;
- cereri prin care părŃile solicită instanŃei pronunŃarea unei hotărâri care să consfinŃească
înŃelegerea părŃilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere
- cereri în legătură cu măsurile asigurătorii
- contestaŃia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de
soluŃionare a contestaŃiei
- cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora
- cereri pentru dobândirea personalităŃii juridice de către organizaŃiile prevăzute în Legea
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea
actelor constitutive ale acestora
- cereri pentru dobândirea personalităŃii juridice de către asociaŃiile fără scop lucrativ,
fundaŃii, uniuni şi federaŃii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea
actelor constitutive ale acestora
- cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea
încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite
pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor
pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins
- cereri pentru recunoaşterea calităŃii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor
născute din brevetul de invenŃie, din contractele de cesiune şi licenŃă, inclusiv drepturile
patrimoniale ale inventatorului
cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele
industriale
- acŃiunile, cererile, obiecŃiunile, contestaŃiile introduse la instanŃele judecătoreşti în
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, cu modificările şi completările ulterioare,
al OrdonanŃei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituŃiilor de credit, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în
activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare
- cererile de competenŃa instanŃelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul
comerŃului
- cererea de divorŃ
- cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaŃiei compensatorii

- cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorŃ şi care au ca obiect stabilirea
locuinŃei copilului, exercitarea autorităŃii părinteşti, stabilirea contribuŃiei părinŃilor la cheltuielile de
creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinŃii de a avea legături
personale cu copilul, locuinŃa familiei
- în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaŃi în drepturile
lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităŃi administrative de a le
rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege
- în materie contravenŃională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi
sancŃionare a contravenŃiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunŃate
- acŃiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuŃie fondul dreptului;
- cererea privind înregistrarea asociaŃiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul
împotriva încheierii judecătorului-delegat
Orice alte acŃiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepŃia celor scutite de plata taxei
judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei.
Înregistrarea cererii. Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin
reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin
înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de
intrare. După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoŃesc, la care sunt ataşate, când este cazul,
dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanŃă, se predau preşedintelui
instanŃei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod
aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.
Verificarea cererii şi regularizarea acesteia. Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu
cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinŃele prevăzute la art.
194-197.
Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinŃe, reclamantului i se vor comunica în scris
lipsurile, cu menŃiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă
completările sau modificările dispuse, sub sancŃiunea anulării cererii.

Căile de atac
Categorii de căi de atac. Calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac
sunt recursul, contestaŃia în anulare şi revizuirea.
Subiectele căilor de atac. Căile de atac pot fi exercitate numai de părŃile aflate în proces
care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii, acest drept îl au şi alte organe sau
persoane.
Ordinea exercitării căilor de atac. Regula generală este aceea că hotărârea judecătorească
este supusă în primul rând căii de atac ordinare – apelul. Numai după exercitarea acestei căi de atac
partea interesată poate uza în condiŃiile legii de căile de atac extraordinare.
Calea de atac extraordinară a recursului nu poate fi exercitată fără ca în prealabil să fie exercitată
calea ordinară de atac a apelului.
Exercitarea recursului sărind peste apel. Prin excepŃie de la regula referitoare la ordinea
exercitării căilor de atac, în cazul unei hotărâri susceptibile atât de apel, cât şi de recurs, partea
interesată are posibilitatea de a exercita direct recursul, în cadrul termenului de apel, atunci când
părŃile consimt la aceasta prin înscris autentic sau prin declaraŃie verbală dată în faŃa instanŃei a
cărei hotărâre se atacă.
Exercitarea căilor extraordinare de atac. Căile extraordinare de atac, enunŃate la art. 456
NCPC, pot fi exercitate fie concomitent, fie succesiv, în condiŃiile prevăzute de lege. În cazul în
care o parte declară atât recurs, cât şi contestaŃie în anulare şi/sau revizuire, recursul se judecă cu
prioritate, apoi, după soluŃionarea acestuia, concomitent sau succesiv se soluŃionează şi celelalte căi
de atac extraordinare. Prin urmare, judecata contestaŃiei în anulare şi/sau a revizuirii va fi amânată
până la soluŃionarea recursului declarat.
Unicitatea căii de atac. O cale de atac poate fi exercitată împotriva unei hotărâri numai o
singură dată, dacă legea prevede acelaşi termen de exercitare pentru toate motivele existente la data
declarării acelei căi de atac.
Dacă prin aceeaşi hotărâre au fost soluŃionate şi cereri accesorii, hotărârea este supusă în
întregul ei căii de atac prevăzute de lege pentru cererea principală.
În cazul în care prin aceeaşi hotărâre au fost soluŃionate mai multe cereri principale sau
incidentale, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotărârea în întregul ei este
supusă apelului. Hotărârea dată în apel este supusă recursului.
Termenul de exercitare a căii de atac. Termenul de apel sau de recurs care poate fi
exercitat împotriva hotărârii prin care se soluŃionează mai multe cereri principale sau o cerere
principală sau mai multe şi una sau mai multe cereri accesorii sau incidentale este cel de drept
comun, de 30 de zile de la comunicare, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel. Ca atare,
chiar dacă în privinŃa unora din aceste cereri legea specială prevede un alt termen de exercitare a
apelului sau a recursului, după caz ori un alt moment de la care curge termenul de exercitare a căii
de atac, se aplică termenul general de apel/recurs, mai favorabil părŃii.

