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    CARTEA a III-a 
    Procedura necontencioasă judiciară 
 
    TITLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 527 
    Domeniu de aplicare 
    Cererile pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, 
fără însă a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, 
precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti sau la luarea 
unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse 
dispoziţiilor prezentei cărţi. 
    ART. 528 
    Competenţa 
    (1) Cererile necontencioase care sunt în legătură cu o cauză în curs de 
soluţionare sau soluţionată deja de o instanţă ori care au ca obiect 
eliberarea unor înscrisuri, titluri sau valori aflate în depozitul unei instanţe 
se vor îndrepta la acea instanţă. 
    (2) În celelalte cazuri, competenţa instanţei şi soluţionarea incidentelor 
privind competenţa sunt supuse regulilor prevăzute pentru cererile 
contencioase. 
    (3) În cazul în care competenţa teritorială nu poate fi stabilită potrivit 
dispoziţiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor îndrepta la instanţa în a 
cărei circumscripţie petentul îşi are, după caz, domiciliul, reşedinţa, sediul 
ori reprezentanţa, iar dacă niciuna dintre acestea nu se află pe teritoriul 
României, cererile se vor îndrepta, urmând regulile de competenţă materială, 
la Judecătoria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti sau, după caz, la 
Tribunalul Bucureşti. 
    ART. 529 
    Verificarea competenţei 
    (1) Instanţa îşi verifică din oficiu competenţa, chiar dacă este de ordine 
privată, putând cere părţii lămuririle necesare. 
    (2) Dacă instanţa se declară necompetentă, va trimite dosarul instanţei 
competente. 
    ART. 530 
    Cuprinsul cererii 
    (1) Cererea va cuprinde numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, 
denumirea şi sediul celui care o face şi, după împrejurări, ale persoanelor pe 



care acesta cere să fie chemate înaintea instanţei, obiectul, motivarea 
acesteia şi semnătura. 
    (2) Ea va fi însoţită de înscrisurile pe care se sprijină. 
    ART. 531 
    Caracterul contencios 
    Dacă cererea, prin însuşi cuprinsul ei ori prin obiecţiile ridicate de 
persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanţa o 
va respinge. 
    ART. 532 
    Procedura 
    (1) Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea petentului şi a 
persoanelor arătate în cerere, dacă legea o impune. În caz contrar, judecata 
se face cu sau fără citare, la aprecierea instanţei. 
    (2) Instanţa poate dispune, chiar din oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea 
are dreptul să asculte orice persoană care poate aduce lămuriri în cauză, 
precum şi pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre. 
    ART. 533 
    Soluţionarea cererii 
    Instanţa se pronunţă prin încheiere, în raport cu toate împrejurările de 
fapt şi de drept ale cauzei, chiar dacă nu au fost invocate în cerere sau pe 
parcursul procedurii. 
    ART. 534 
    Calea de atac 
    (1) Încheierea prin care se încuviinţează cererea este executorie. 
    (2) Încheierea prevăzută la alin. (1) este supusă numai apelului, cu 
excepţia celei pronunţate de un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
care este definitivă. 
    (3) Termenul de apel va curge de la pronunţare, pentru cei care au fost 
prezenţi la ultima şedinţă de judecată, şi de la comunicare, pentru cei care 
au lipsit. 
    (4) Apelul poate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost 
citată la soluţionarea cererii, termenul de apel curgând de la data la care a 
luat cunoştinţă de încheiere, dar nu mai târziu de un an de la data 
pronunţării. 
    (5) Apelul se judecă în camera de consiliu. 
    ART. 535 
    Efectele hotărârii 
    Încheierile pronunţate în procedura necontencioasă nu au autoritatea 
lucrului judecat. 
    ART. 536 
    Reguli aplicabile 
    (1) Dispoziţiile art. 527 - 535 referitoare la procedura necontencioasă se 
completează cu dispoziţiile de procedură contencioasă, în măsura în care 
acestea din urmă sunt compatibile cu natura necontencioasă a cererii. 



    (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură 
specială rămân supuse acelor dispoziţii, care se vor completa cu cele ale 
prezentei cărţi. 
    ART. 537 
    Măsuri luate de preşedintele instanţei 
    (1) Procedura necontencioasă se aplică şi în cazurile în care legea dă în 
competenţa preşedintelui instanţei luarea unor măsuri cu caracter 
necontencios. 
    (2) În aceste cazuri, preşedintele trebuie să pronunţe încheierea în 
termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii. 
    (3) Apelul împotriva încheierii date de preşedintele judecătoriei se judecă 
de tribunal, iar apelul împotriva încheierii date de preşedintele tribunalului 
sau curţii de apel se judecă de un complet al instanţei respective. 
    (4) Încheierile date de preşedinţii secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie sunt definitive. 
 
    TITLUL II 
    Dispoziţii speciale 
 
    ART. 538 
    Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri 
    (1) La cerere, grefa instanţei va elibera copii de pe încheierea de şedinţă, 
de pe hotărâre sau dispozitiv sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar. 
    (2) Copiile de pe încheierile de şedinţă, de pe hotărâre sau de pe 
dispozitiv se vor putea elibera numai după ce acestea au fost semnate de 
toţi judecătorii, sub sancţiunea aplicabilă grefierilor pentru infracţiunea de 
fals. 
    (3) În cazul în care dezbaterile nu s-au desfăşurat în şedinţă publică, alte 
persoane decât părţile nu pot dobândi copii de pe încheieri, expertize, 
înscrisuri sau declaraţii de martori decât cu încuviinţarea preşedintelui. 
Dispoziţiile art. 537 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 539 
    Încheieri pentru eliberarea unor bunuri 
    (1) Cererea de eliberare privind sumele de bani sau alte valori ori titluri, 
consemnate, precum şi orice alte bunuri, păstrate la instanţă ori aflate în 
depozitul altuia, după caz, în legătură cu un proces, se introduce, de 
persoana îndreptăţită, la instanţa care a dispus acea măsură. 
    (2) Cererea se va soluţiona prin încheiere executorie, dată în camera de 
consiliu. Părţile vor fi citate dacă instanţa consideră necesar. 
    (3) În încheierea de eliberare se va arăta deţinătorul obligat la eliberarea 
bunurilor, precum şi persoana îndreptăţită să le primească. 
    (4) Încheierea prevăzută la alin. (3) este supusă aceloraşi căi de atac ca şi 
hotărârea pe baza căreia s-a cerut eliberarea bunului. 
    ART. 540 
    Inventarierea bunurilor minorului 



    (1) În vederea inventarierii bunurilor minorului pus sub tutelă, instanţa de 
tutelă desemnează de îndată un delegat şi dispune citarea tutorelui şi a 
membrilor consiliului de familie, precum şi a minorului care a împlinit vârsta 
de 14 ani. 
    (2) Inventarul va cuprinde datele de identificare a bunurilor mobile sau 
imobile, descrierea lor sumară, inclusiv menţiuni privind starea bunurilor şi 
valoarea estimată a acestora, precum şi indicarea înscrisurilor existente cu 
privire la bunuri. De asemenea, inventarul va cuprinde menţiuni privind 
creanţele, datoriile sau alte pretenţii declarate de tutore sau de membrii 
consiliului de familie. 
 


