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ASPECTE PRACTICE PRIVIND REDACTAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ŞI A
CERERII ÎN PROBAŢIUNE
Av.dr.Bodea Horațiu-Adrian

Sediul materiei: Art.194 şi următorii din Codul de procedură civilă
Art.254 şi următorii din Codul de procedură civilă
Articolul 194: Cererea de chemare în judecată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor 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 comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor
juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posed ori li s-au atribuit aceste
elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziiile art. 148
alin.(1) teza a II-a sunt aplicabile. 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. Dispoziţiile art.148 alin.(1) teza a II-a sunt aplicabile în mod
corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art.151, se va alătura cererii;
c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea 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
imobile se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea
şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, 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, se vor aplica, în
mod corespunzător, dispoziţiile art.150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre
capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea 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, dispoziţiile art.148 alin.(1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;
f) semnătura.
Articolul 254: (1) Probele se propun, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în
judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. Ele pot fi propuse şi oral, în cazurile
anume prevăzute de lege.
(2) Dovezile care nu au fost propuse în condiţiile alin.(1) nu vor mai putea fi cerute şi încuviinţate în cursul
procesului, în afară de cazurile în care:
1. necesitatea probei rezultă din modificarea cererii;
2. nevoia administrării probei reiese din cercetarea judecătorească şi partea nu o putea prevedea;
3. partea învederează instanţei că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în termen probele cerute;
4. administrarea probei nu duce la amânarea judecăţii;
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5. există acordul expres al tuturor părţilor.
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2), partea adversă are dreptul la proba contrară numai asupra aceluiaşi aspect
pentru care s-a încuviinţat proba invocată.
(4) În cazul amânării, pentru motivele prevăzute la alin.(2), partea este obligată, sub sancţiunea decăderii din
dreptul de a administra proba încuviinţată:
a) să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei, când se cere proba cu martori;
b) să depună copii certificate de pe înscrisurile invocate cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru judecată,
dacă s-a încuviinţat proba cu înscrisuri;
c) să depună interogatoriul în termen de 5 zile de la încuviinţarea acestei probe, în cazurile în care interogatoriul
trebuie comunicat, potrivit legii;
d) să depună dovada plăţii cheltuielilor necesare efectuării expertizei, în termen de 5 zile de la numirea expertului
sau în termenul stabilit de instanţă potrivit dispoziţiilor art. 331 alin.(2), dacă s-a încuviinţat proba expertizei.
(5) Dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, instanţa va dispune
ca părţile să completeze probele. De asemenea, judecătorul poate, din oficiu, să pună în discuţia părţilor
necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părţile se împotrivesc.
(6) Cu toate acestea, părţile nu pot invoca în căile de atac omisiunea instanţei de a ordona din oficiu probe pe care
ele nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii.

Având în vedere caracterul practic, atelierul se va desfăşura pe sistem întrebări şi răspuns.
Fiecare răspuns trebuie motivat.
Întrebări teoretice:
1. La redactarea unei cereri de chemare în judecată, pârâtul va fi citat de la domiciliul său
conform actelor de stare civilă, de la reşedinţa sa, de la locul unde se află provizoriu sau
de la locul de muncă?
2. În cazul în care nu deţinem date despre domiciliul pârâtului, codul său numeric personal
sau contul său bancar, ce date vom specifica în cererea de chemare în judecată ?
3. În cazul în care prin cererea de chemare în judecată iniţială nu s-a cerut proba cu
interogatorul, acesta poate fi cerut la primul termen de judecată?
4. Dacă prin cererea de chemare în judecată s-a cerut proba cu martori, însă nu au fost
identificaţi prin nume, prenume şi domiciliu, această lipsă se poate complini la primul
termen de judecată? Dar dacă nu a fost indicată teza probatorie?
5. La cererea de chemare în judecată înregistrată prin intermediul poştei electronice a
instanţei şi semnată electronic de către reprezentantul părţii, cum se complineşte
obligativitatea numărului de exemplare (art.195 C.pr.civ.)?
6. Până când se poate modifica o cerere de chemare în judecată? Ce înseamnă modificarea
cererii?
7. Care este termenul până când se pot propune probele?
8. Care este diferenţa între cercetarea la faţa locului şi expertiză? Când pot fi cerute aceste
probe?
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9. Care este forţa probantă a unei mărturisiri? Poate echivala cu recunoaşterea pretenţiilor
reclamantului?
10. Care este sancţiunea neprezentării la un interogatoriu? Dar în cazul în care lipsa este
motivată?

Rezolvaţi următoarea speţă:

La o cerere de chemare în judecată având ca obiect masă succesorală, nu se depune odată cu
acţiunea introductivă dovada parcurgerii procedurii prealabile notariale. Prin etapa
regularizării cererii nu i se pune în vedere reclamantului să complinească această lipsă. La
primul termen de judecată se invocă din oficiu de către instanţă inadmisibilitatea acţiunii
raportat la disp.art.193 pct.3. Reprezentantul reclamantului solicită un termen pentru a îndeplini
verificarea evidenţelor succesorale. Instanţa respinge solicitarea şi rămâne în pronunţare pe
excepţie, respingând acţiunea ca inadmisibilă.
Care este opinia dumneavoastră referitor la problemele ivite în acestă speţă. Motivaţi şi
argumentaţi fiecare variantă.
Rezolvaţi următoarea speţă:
Un conducător auto efectuează o manevră de întoarcere a autovehicolului pe care îl conducea, în
mijlocul unui drum, încălcând linia continuă. Este oprit în trafic de agentul de Poliţie şi este
amendat contravenţional şi suspendat permisul de conducere. Acesta argumentează manevra
efectuată, cu motivarea că vis a vis era intrarea la o pompă de benzină, iar autoturismul acestuia
rămânea fără carburant şi risca să se oprească în mijlocul drumului, încurcând traficul. Afirmă
că nu avea timp să facă o întoarcere în sensul giratoriu, dar la manevra efectuată s-a asigurat că
şoseaua era liberă.
Acesta simţindu-se nedreptăţit se adresează instanţei de judecată, instanţă care aplică
dispoziţiile art.187 pct.a C.pr.civ. privind introducerea cu rea credinţă a unei cereri de chemare
în judecată şi dispune amendarea reclamantului.
Care este opinia dumneavoastră vis a vis de redactarea cererii privind contestarea procesului
verbal şi hotărârea instanţei? Motivaţi şi argumentaţi.
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Rezolvaţi următoarea speţă:
La o cerere privind desfacerea căsătoriei redactată de avocat, se anexează certificatul de
căsătorie în copie simplă, necertificată conform cu originalul şi nelegalizată la notar. Prin etapa
regularizării i se pune în vedere părţii să depună în termen de 10 zile copie conformă cu
originalul. Acesta nu se conformează şi neglijează să comunice avocatului acest aspect. Instanţa
dispune anularea cererii (art.200 pct.3 C.pr.civ).
Este corectă soluţia instanţei? Se putea complini această lipsă? Cine a greşit? Cum poate fi
îndreptată această omisiune?

Rezolvaţi următoarea speţă:
Reclamanta formulează o acţiune în grănuţuire fără a investi instanţa cu un petit de revendicare.
În urma raportului de expertiză se constată că există o suprapunere reală a unei suprafeţe de
teren a celor doi vecini. Instanţa respinge acţiunea ca neîntemeiată, cu motivarea că este
imposibilă stabilirea liniei de hotar dintre cele două imobile în contextul în care există o
suprafaţă din terenul reclamantei care efectiv este ocupată de pârât, iar numai în măsura în care
acţiunii în grăniţuire îi era alăturată şi o cerere de revendicare se putea atinge finalitatea avută
în vedere de reclamant.
Este corectă soluţia pronunţată de instanţă? Motivaţi. Dacă s-ar formula apel s-ar putea adminte
acesta şi dacă da cu care motivare?

De reţinut:
La înregistrarea unei cereri de chemare în judecată, toate condiţiile impuse de Codul de
procedură civilă trebuiesc îndeplinite cumulativ.
Mai bine aşteptăm câteva zile şi îndeplinim toate lipsurile, decât să ni se pună în vedere
prin procedura regularizării, ca în termen de 10 zile să complinim ceva şi ulterior să nu putem
face acele demersuri, iar finalitatea să fie anularea cererii.
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La orice cerere în probaţiune trebuie să arătăm utilitatea probei, ceea ce dorim să
dovedim cu acea solicitare. La proba cu martori, trebuie indicat numele, prenume şi adresa. La
expertiză trebuie indicate obiectivele.
Taxa de timbru se achită odată cu introducerea acţiunii, iar în caz de omisiune sau
completare, trebuiesc obligatoriu efectuate în termenul indicat. Sancţiunea este anularea ca
netimbrat, sau ca insuficient timbrat.
La fiecare petit formulat se indică motivarea în drept, în fapt, iar dacă e patrimonial,
valoarea acestuia în vederea stabilirii timbrajului.
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