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    TITLUL I 
    Procedura divorţului 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii comune 
 
    ART. 914 
    Instanţa competentă 
    (1) Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia 
căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut 
locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în 
circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, 
judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa 
pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt 
competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia 
căreia îşi are locuinţa reclamantul. 
    (2) Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot 
conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În 
lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa 
Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti. 
    ART. 915 
    Cererea de divorţ 
    (1) Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru 
cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori 
adoptaţi de aceştia. 
    (2) Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această 
împrejurare. 
    (3) La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după 
caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori. 
    (4) La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din 
mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea 
aspectelor accesorii divorţului. 
    ART. 916 
    Cererea reconvenţională 
    (1) Soţul pârât poate să facă şi el cerere de divorţ, cel mai târziu până la 
primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal, pentru faptele 
petrecute înainte de această dată. Pentru faptele petrecute după această 
dată pârâtul va putea face cerere până la începerea dezbaterilor asupra 
fondului în cererea reclamantului. 
    (2) Cererea pârâtului se va face la aceeaşi instanţă şi se va judeca 
împreună cu cererea reclamantului. 
    (3) În cazul în care motivele divorţului s-au ivit după începerea 
dezbaterilor asupra fondului la prima instanţă şi în timp ce judecata primei 
cereri se află în apel, cererea pârâtului va putea fi făcută direct la instanţa 
învestită cu judecarea apelului. 



    (4) Neintroducerea cererii în termenele arătate la alin. (1) şi (3) atrage 
decăderea soţului pârât din dreptul de a cere divorţul pentru acele motive. 
Dacă cererea reclamantului a fost respinsă, soţul pârât poate cere divorţul 
pentru motive ivite ulterior. 
    ART. 917 
    Calitatea procesuală activă 
    (1) Desfacerea căsătoriei prin divorţ poate fi cerută numai de soţi. 
    (2) Cu toate acestea, soţul pus sub interdicţie judecătorească poate cere 
divorţul prin reprezentant legal sau personal în cazul în care face dovada că 
are capacitatea de discernământ neafectată. 
    ART. 918 
    Cereri accesorii şi incidentale 
    (1) La cerere, instanţa de divorţ se pronunţă şi cu privire la: 
    a) exercitarea autorităţii părinteşti, contribuţia părinţilor la cheltuielile 
de creştere şi educare a copiilor, locuinţa copilului şi dreptul părintelui de a 
avea legături personale cu acesta; 
    b) numele soţilor după divorţ; 
    c) locuinţa familiei; 
    d) despăgubirea pretinsă pentru prejudiciile materiale sau morale suferite 
ca urmare a desfacerii căsătoriei; 
    e) obligaţia de întreţinere sau prestaţia compensatorie între foştii soţi; 
    f) încetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunităţii de 
bunuri şi partajul acestora. 
    (2) Când soţii au copii minori, născuţi înaintea sau în timpul căsătoriei ori 
adoptaţi, instanţa se va pronunţa asupra exercitării autorităţii părinteşti, 
precum şi asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare 
a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorţ. 
    (3) De asemenea, instanţa se va pronunţa din oficiu şi asupra numelui pe 
care îl vor purta soţii după divorţ, potrivit prevederilor Codului civil. 
    ART. 919 
    Măsuri vremelnice 
    Instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, 
măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia 
de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea 
locuinţei familiei. 
    ART. 920 
    Prezenţa personală a părţilor 
    (1) În faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară 
numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este 
împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie judecătorească, are 
reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă asemenea situaţie, care îl 
împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va 
putea înfăţişa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator. 
    (2) Instanţa va încerca la fiecare înfăţişare împăcarea soţilor. 
    (3) În toate cazurile, instanţa este obligată să îl asculte pe copilul minor, 
potrivit prevederilor Codului civil. 



    ART. 921 
    Absenţa reclamantului 
    Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte 
nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca 
nesusţinută. 
    ART. 922 
    Citarea pârâtului 
    Dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită prin afişare, iar 
acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecată, instanţa va cere 
dovezi sau va dispune cercetări pentru a verifica dacă pârâtul îşi are locuinţa 
la locul indicat în cerere şi, dacă va constata că nu locuieşte acolo, va 
dispune citarea lui la locuinţa sa efectivă, precum şi, dacă este cazul, la 
locul său de muncă. 
    ART. 923 
    Renunţarea la judecată 
    Reclamantul poate renunţa la judecată în tot cursul judecăţii, chiar dacă 
pârâtul se împotriveşte. Renunţarea reclamantului nu are niciun efect asupra 
cererii de divorţ făcute de pârât. 
    ART. 924 
    Împăcarea soţilor 
    (1) Soţii se pot împăca în tot cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost plătite 
taxele de timbru. În acest caz, instanţa va lua act de împăcare şi va dispune, 
prin hotărâre definitivă, închiderea dosarului, precum şi restituirea taxelor 
de timbru, dacă au fost achitate. 
    (2) Oricare dintre soţi va putea formula o cerere nouă pentru fapte 
petrecute după împăcare şi, în acest caz, se va putea folosi şi de faptele 
vechi. 
    ART. 925 
    Decesul unuia dintre soţi 
    (1) Dacă în timpul procesului de divorţ unul dintre soţi decedează, 
instanţa va lua act de încetarea căsătoriei şi va dispune, prin hotărâre 
definitivă, închiderea dosarului. 
    (2) Cu toate acestea, când cererea de divorţ se întemeiază pe culpa 
pârâtului şi reclamantul decedează în cursul procesului, lăsând moştenitori, 
aceştia vor putea continua acţiunea, pe care instanţa o va admite numai 
dacă va constata culpa exclusivă a soţului pârât. În caz contrar, dispoziţiile 
alin. (1) rămân aplicabile. 
    (3) Pentru introducerea în cauză a moştenitorilor soţului reclamant, 
instanţa va face aplicarea art. 412 alin. (1) pct. 1. 
    (4) În cazul în care acţiunea este continuată de moştenitorii soţului 
reclamant, potrivit alin. (2), căsătoria se socoteşte desfăcută la data 
introducerii cererii de divorţ. 
    ART. 926 
    Nemotivarea hotărârii 
    Hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele 
părţi solicită instanţei aceasta. 



    ART. 927 
    Căi de atac. Publicitatea hotărârii 
    (1) Apelul reclamantului împotriva hotărârii prin care s-a respins cererea 
va fi respins ca nesusţinut, dacă la judecată se prezintă numai pârâtul. 
    (2) Apelul pârâtului va fi judecat chiar dacă se înfăţişează numai 
reclamantul. 
    (3) Dacă unul dintre soţi s-a recăsătorit, hotărârea definitivă prin care s-a 
desfăcut căsătoria nu este supusă contestaţiei în anulare şi revizuirii în ce 
priveşte divorţul. 
    (4) Instanţa la care hotărârea de divorţ a rămas definitivă o va trimite, din 
oficiu, serviciului de stare civilă unde a fost încheiată căsătoria, Registrului 
naţional al regimurilor matri moniale, prevăzut de Codul civil, şi dacă unul 
dintre soţi a fost profesionist, registrului comerţului. 
 
    CAPITOLUL II 
    Divorţul remediu 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Divorţul prin acordul soţilor 
 
    ART. 928 
    Domeniu de aplicare 
    Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică cazurilor în care soţii au optat 
pentru divorţul pe cale administrativă sau notarială, în condiţiile Codului 
civil. 
    ART. 929 
    Depunerea cererii 
    (1) În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază, în condiţiile 
prevăzute de Codul civil, pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi 
sau de către un mandatar comun, cu procură specială autentică. Dacă 
mandatarul este avocat, el va certifica semnătura soţilor, potrivit legii. 
    (2) Atunci când este cazul, în cererea de divorţ soţii vor stabili şi 
modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii 
divorţului. 
    (3) Primind cererea formulată în condiţiile alin. (1), instanţa va verifica 
existenţa consimţământului soţilor, după care va fixa termen pentru 
soluţionarea cererii în camera de consiliu. 
    ART. 930 
    Soluţionarea cererii 
    (1) La termenul de judecată, instanţa va verifica dacă soţii stăruie în 
desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va pronunţa 
divorţul, fără a face menţiune despre culpa soţilor. Prin aceeaşi hotărâre, 
instanţa va lua act de învoiala soţilor cu privire la cererile accesorii, în 
condiţiile legii. 
    (2) Dacă soţii nu se învoiesc asupra cererilor accesorii, instanţa va 
administra probele prevăzute de lege pentru soluţionarea acestora şi, la 



cererea părţilor, va pronunţa o hotărâre cu privire la divorţ, potrivit alin. (1), 
soluţionând totodată şi cererile privind exercitarea autorităţii părinteşti, 
contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor şi 
numele soţilor după divorţ. 
    (3) Dacă va fi cazul, cu privire la celelalte cereri accesorii instanţa va 
continua judecata, pronunţând o hotărâre supusă căilor de atac prevăzute de 
lege. 
    (4) Hotărârea pronunţată în condiţiile alin. (1) este definitivă, iar 
hotărârea pronunţată potrivit alin. (2) este definitivă numai în ceea ce 
priveşte divorţul, dacă legea nu prevede altfel. 
    ART. 931 
    Cererea acceptată de pârât 
    (1) Când cererea de divorţ este întemeiată pe culpa soţului pârât, iar 
acesta recunoaşte faptele care au dus la destrămarea vieţii conjugale, 
instanţa, dacă reclamantul este de acord, va pronunţa divorţul fără a 
cerceta temeinicia motivelor de divorţ şi fără a face menţiune despre culpa 
pentru desfacerea căsătoriei. 
    (2) Dispoziţiile art. 930 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Dacă reclamantul nu este de acord cu pronunţarea divorţului în 
condiţiile alin. (1), cererea va fi soluţionată potrivit art. 933. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Divorţul din motive de sănătate 
 
    ART. 932 
    Condiţii 
    Când divorţul este cerut pentru că starea sănătăţii unuia dintre soţi face 
imposibilă continuarea căsătoriei, instanţa va administra probe privind 
existenţa bolii şi starea sănătăţii soţului bolnav şi va pronunţa divorţul, 
potrivit Codului civil, fără a face menţiune despre culpa pentru desfacerea 
căsătoriei. 
 
    CAPITOLUL III 
    Divorţul din culpa soţilor 
 
    ART. 933 
    Culpa în destrămarea căsătoriei 
    (1) Instanţa va pronunţa divorţul din culpa soţului pârât atunci când, din 
cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soţi 
sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. 
    (2) Instanţa poate să pronunţe divorţul din culpa ambilor soţi, chiar atunci 
când numai unul dintre ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate 
reiese că amândoi sunt vinovaţi de destrămarea căsătoriei. 
    (3) Dacă pârâtul nu a formulat cerere reconvenţională, iar din dovezile 
administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea 
căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată, cu excepţia 



cazului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 934 privind 
pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului. 
    ART. 934 
    Divorţul pentru separarea în fapt îndelungată 
    (1) Când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani, oricare dintre ei va 
putea cere divorţul, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul căsătoriei. 
În acest caz, instanţa va verifica existenţa şi durata despărţirii în fapt şi va 
pronunţa divorţul din culpa exclusivă a reclamantului. 
    (2) Dacă soţul pârât se declară de acord cu divorţul, se vor aplica în mod 
corespunzător dispoziţiile art. 930. 
 
    TITLUL II 
    Procedura punerii sub interdicţie judecătorească 
 
    ART. 935 
    Instanţa competentă 
    Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane se 
soluţionează de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie aceasta îşi are 
domiciliul. 
    ART. 936 
    Conţinutul cererii 
    Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane va 
cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 194, faptele din care rezultă 
alienaţia mintală sau debilitatea mintală a acesteia, precum şi dovezile 
propuse. 
    ART. 937 
    Măsuri prealabile 
    (1) După primirea cererii, preşedintele instanţei va dispune să se 
comunice celui a cărui punere sub interdicţie judecătorească a fost cerută 
copii de pe cerere şi de pe înscrisurile anexate. Aceeaşi comunicare se va 
face şi procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta. 
    (2) Procurorul, direct sau prin organele poliţiei, va efectua cercetările 
necesare, va lua avizul unei comisii de medici specialişti, iar dacă cel a cărui 
punere sub interdicţie judecătorească este cerută se găseşte internat într-o 
unitate sanitară, va lua şi avizul acesteia. 
    (3) Dacă este cazul, preşedintele dispune şi numirea unui curator în 
condiţiile prevăzute de Codul civil. Numirea curatorului este obligatorie în 
vederea reprezentării în instanţă a celui a cărui punere sub interdicţie 
judecătorească este cerută, în cazul în care starea sănătăţii lui împiedică 
prezentarea sa personală. 
    ART. 938 
    Internarea provizorie 
    Dacă, potrivit avizului comisiei de medici specialişti şi, când este cazul, al 
unităţii sanitare prevăzute la art. 937 alin. (2), este necesară observarea mai 
îndelungată a stării mintale a celui a cărui punere sub interdicţie 
judecătorească este cerută şi observarea nu se poate face în alt mod, 



instanţa, solicitând şi concluziile procurorului, va putea dispune internarea 
provizorie, pe cel mult 6 săptămâni, într-o unitate sanitară de specialitate. 
    ART. 939 
    Judecata 
    (1) După primirea actelor prevăzute la art. 937, se va fixa termenul 
pentru judecarea cererii, dispunându-se citarea părţilor. 
    (2) La termenul de judecată, instanţa este obligată să îl asculte pe cel a 
cărui punere sub interdicţie judecătorească este cerută, punându-i şi 
întrebări pentru a constata starea sa mintală. Dacă cel a cărui punere sub 
interdicţie judecătorească este cerută nu este în stare să se înfăţişeze în 
instanţă, el va fi ascultat la locul unde se găseşte. 
    (3) Judecarea se va face cu participarea procurorului. 
    ART. 940 
    Comunicarea hotărârii 
    (1) După ce hotărârea de punere sub interdicţie judecătorească a rămas 
definitivă, instanţa care a pronunţat-o va comunica, de îndată, dispozitivul 
acesteia în copie legalizată, după cum urmează: 
    a) serviciului de stare civilă la care naşterea celui pus sub interdicţie 
judecătorească este înregistrată, pentru a se face menţiune pe marginea 
actului de naştere; 
    b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra celui 
pus sub interdicţie judecătorească, potrivit legii, o supraveghere permanentă; 
    c) biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, pentru notarea 
în cartea funciară, când este cazul; 
    d) registrului comerţului, dacă persoana pusă sub interdicţie 
judecătorească este profesionist. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi instanţelor învestite cu 
judecarea căilor de atac prevăzute de lege. 
    (3) În cazul în care cererea de punere sub interdicţie judecătorească a 
fost respinsă, curatela instituită pe durata procesului încetează de drept. 
    ART. 941 
    Numirea tutorelui 
    Dacă hotărârea de punere sub interdicţie judecătorească a rămas 
definitivă, instanţa de tutelă numeşte de îndată un tutore pentru ocrotirea 
celui pus sub interdicţie judecătorească, în condiţiile prevăzute de Codul 
civil. 
    ART. 942 
    Ridicarea interdicţiei 
    (1) Ridicarea interdicţiei judecătoreşti se face cu procedura prevăzută în 
prezentul titlu, care se aplică în mod corespunzător. 
    (2) Despre ridicarea interdicţiei judecătoreşti se face menţiune pe 
hotărârea prin care s-a pronunţat interdicţia judecătorească. 
 
   
 
 



  TITLUL III 
    Procedura de declarare a morţii 
 
    ART. 943 
    Instanţa competentă 
    Cererea de declarare a morţii unei persoane se introduce la instanţa 
competentă în a cărei circumscripţie acea persoană a avut ultimul domiciliu 
cunoscut. 
    ART. 944 
    Măsuri prealabile 
    (1) După sesizarea instanţei, preşedintele va cere primăriei comunei, 
oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, precum şi 
organelor poliţiei în a căror rază teritorială a avut ultimul domiciliu cunoscut 
cel dispărut să culeagă informaţii cu privire la acesta. 
    (2) Totodată, preşedintele va dispune să se facă afişarea cererii la ultimul 
domiciliu cunoscut al celui dispărut, la sediul primăriei comunei, oraşului, 
municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti şi la sediul instanţei, 
precum şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie a unui anunţ despre 
deschiderea procedurii de declarare a morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
să comunice datele pe care le cunoaşte în legătură cu cel dispărut. 
    (3) Preşedintele va sesiza instanţa de tutelă de la ultimul domiciliu 
cunoscut al celui a cărui moarte se cere a fi declarată, spre a numi, dacă 
este cazul, un curator, în condiţiile prevăzute de Codul civil. 
    (4) Dacă în patrimoniul persoanei a cărei moarte se cere a fi declarată 
există bunuri imobile, preşedintele va cere, din oficiu, notarea cererii în 
cartea funciară, precum şi înregistrarea acesteia în registrul comerţului, 
dacă este profesionist. 
    ART. 945 
    Judecata 
    (1) După trecerea a două luni de la data efectuării publicaţiilor şi după 
primirea rezultatelor cercetărilor, se va fixa termen de judecată. 
    (2) Persoana a cărei moarte se cere a fi declarată se citează la ultimul 
domiciliu cunoscut; citaţia se publică într-un ziar de largă circulaţie. Dacă 
persoana în cauză a avut un mandatar, va fi citat şi acesta, pentru a da 
lămuriri instanţei. 
    (3) De asemenea, va fi citat şi curatorul, dacă a fost numit. 
    (4) Judecarea se va face cu participarea procurorului. 
    ART. 946 
    Comunicarea hotărârii 
    (1) Prin grija instanţei care a judecat cererea, dispozitivul hotărârii de 
declarare a morţii rămase definitivă se va afişa timp de două luni la sediul 
acelei instanţe şi al primăriei comunei, oraşului, municipiului sau sectorului 
municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu 
cunoscut cel declarat mort, precum şi la acest domiciliu. 



    (2) Dispozitivul hotărârii va fi comunicat instanţei de tutelă de la ultimul 
domiciliu cunoscut al celui declarat mort, spre a se numi un curator, dacă va 
fi cazul. 
    (3) De asemenea, dispozitivul hotărârii de declarare a morţii, cu 
menţiunea că hotărârea a rămas definitivă, va fi comunicat serviciului de 
stare civilă de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort, pentru a 
înregistra moartea. 
    (4) Când este cazul, dispozitivul hotărârii de declarare a morţii va fi notat 
în cartea funciară şi se va înregistra în registrul comerţului, în registrul 
succesoral, precum şi în alte registre publice. 
    ART. 947 
    Situaţii speciale 
    (1) Cererea de declarare a morţii unei persoane a cărei încetare din viaţă 
este sigură, dar cadavrul nu poate fi găsit ori identificat, se poate introduce 
şi la instanţa în a cărei circumscripţie a decedat acea persoană. 
    (2) Cererea se poate introduce de îndată ce s-a cunoscut faptul morţii, pe 
baza cercetărilor făcute de organele competente. Instanţa va putea dispune 
şi administrarea altor probe. Dispoziţiile art. 944 alin. (1) şi (2) şi art. 945 
alin. (1) nu sunt aplicabile. 
    ART. 948 
    Nulitatea hotărârii 
    (1) Cererea de constatare a nulităţii hotărârii declarative de moarte în 
cazul în care persoana este în viaţă se face la instanţa care a pronunţat 
hotărârea. Tot astfel se va proceda când se înfăţişează certificatul de stare 
civilă prin care se constată decesul celui declarat mort. 
    (2) Judecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost părţi în 
procesul de declarare a morţii şi cu participarea procurorului. 
    (3) Dispozitivul hotărârii de constatare a nulităţii hotărârii, cu menţiunea 
că aceasta a rămas definitivă, se comunică serviciului de stare civilă pentru 
anularea înregistrării. 
    ART. 949 
    Rectificarea datei morţii 
    La cererea oricărei persoane interesate, urmând procedura prevăzută la 
art. 948, instanţa va rectifica data morţii stabilită prin hotărâre, dacă se va 
dovedi că nu a fost cu putinţă ca moartea să se fi produs la acea dată. 
    ART. 950 
    Notarea cererii în cartea funciară 
    Când se cere rectificarea sau constatarea nulităţii hotărârii declarative de 
moarte şi în patrimoniul persoanei a cărei moarte a fost declarată există 
bunuri imobile, instanţa, din oficiu, va dispune notarea cererii în cartea 
funciară. 
 
 
 
 
 



    TITLUL IV 
    Măsuri asigurătorii şi provizorii 
 
    CAPITOLUL I 
    Sechestrul asigurător 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 951 
    Noţiune 
    Sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi 
imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în 
scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va 
obţine un titlu executoriu. 
    ART. 952 
    Condiţii de înfiinţare 
    (1) Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este 
constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru 
asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte 
că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei 
cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă. 
    (2) Acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în 
scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de 
sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată. 
    (3) Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar şi atunci când 
creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta 
sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci 
când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă 
ori să îşi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să dovedească 
îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) şi să depună o cauţiune, 
al cărei cuantum va fi fixat de către instanţă. 
    ART. 953 
    Procedura de soluţionare 
    (1) Cererea de sechestru asigurător se adresează instanţei care este 
competentă să judece procesul în prima instanţă. Creditorul nu este dator să 
individualizeze bunurile asupra cărora solicită să se înfiinţeze sechestrul. 
    (2) Instanţa va decide de urgenţă în camera de consiliu, fără citarea 
părţilor, prin încheiere executorie, stabilind suma până la care se 
încuviinţează sechestrul, fixând totodată, dacă este cazul, cuantumul 
cauţiunii şi termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta. 
    (3) Încheierea prin care se soluţionează cererea de sechestru se comunică 
creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către executorul 
judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Încheierea este supusă numai apelului, 
în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul 
se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. 



    (4) Dispoziţiile art. 998 alin. (4) se aplică atât la soluţionarea cererii, cât 
şi la judecarea apelului. 
    ART. 954 
    Executarea măsurii 
    (1) Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către 
executorul judecătoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la 
executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo 
autorizare sau încuviinţare în acest sens. 
    (2) În cazul bunurilor mobile, executorul se va deplasa, în cel mai scurt 
timp posibil, la locul unde se află bunurile asupra cărora se va aplica 
sechestrul. Executorul judecătoresc va aplica sechestrul asupra bunurilor 
urmăribile numai în măsura necesară realizării creanţei. În toate cazurile, 
sechestrul asigurător se va aplica fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a 
debitorului. 
    (3) Sechestrul asigurător înfiinţat asupra unui bun supus unor formalităţi 
de publicitate se va înscrie de îndată în cartea funciară, registrul comerţului, 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre publice, 
după caz. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după 
înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. 
    (4) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului cel 
interesat va putea face contestaţie la executare. 
    ART. 955 
    Desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător 
    Nedepunerea cauţiunii în termenul fixat de instanţă atrage desfiinţarea de 
drept a sechestrului asigurător. Aceasta se constată prin încheiere definitivă, 
dată fără citarea părţilor. 
    ART. 956 
    Ridicarea sechestrului asigurător 
    (1) Dacă debitorul va da, în toate cazurile, o garanţie îndestulătoare, 
instanţa va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul asigurător. 
Cererea se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă şi cu citarea în 
termen scurt a părţilor, prin încheiere supusă numai apelului, în termen de 5 
zile de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul se judecă de 
urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile art. 953 alin. (4) se aplică în mod 
corespunzător. 
    (2) De asemenea, în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a 
fost încuviinţată măsura asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau perimată 
prin hotărâre definitivă ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la judecarea 
acesteia, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanţa care a 
încuviinţat-o. Asupra cererii instanţa se pronunţă prin încheiere definitivă, 
dată fără citarea părţilor. Dispoziţiile art. 954 se aplică în mod 
corespunzător. 
    ART. 957 
    Valorificarea bunurilor sechestrate 
    Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decât după ce 
creditorul a obţinut titlul executoriu. 



    ART. 958 
    Dispoziţii speciale 
    În toate cazurile în care competenţa de primă instanţă aparţine curţii de 
apel, calea de atac este recursul, dispoziţiile art. 953 şi 956 aplicându-se în 
mod corespunzător. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile 
 
    ART. 959 
    Dreptul de a sechestra o navă civilă 
    Creditorul poate solicita înfiinţarea sechestrului asigurător asupra unei 
nave, în condiţiile dispoziţiilor prezentei secţiuni, precum şi ale secţiunii 1 a 
prezentului capitol care se aplică în mod corespunzător, cu respectarea 
convenţiilor internaţionale asupra sechestrului navelor, la care România este 
parte. 
    ART. 960 
    Înfiinţarea sechestrului. Condiţii 
    (1) În cazuri urgente, cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător 
asupra unei nave se poate face chiar şi înaintea introducerii acţiunii de fond. 
În acest caz, creditorul care a obţinut instituirea sechestrului asigurător este 
obligat să introducă acţiunea la instanţa competentă sau să iniţieze 
demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral într-un termen de cel 
mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii. 
    (2) Cererea de sechestru se judecă de urgenţă în camera de consiliu, cu 
citarea părţilor. Încheierea este executorie şi este supusă numai apelului, în 
termen de 5 zile de la pronunţare. 
    (3) Neintroducerea acţiunii în termenul prevăzut la alin. (1) atrage 
desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător. Aceasta se constată prin 
încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor. 
    ART. 961 
    Instanţa competentă 
    Competenţa de soluţionare a cererii de sechestru asigurător asupra unei 
nave aparţine tribunalului locului unde se află nava, indiferent de instanţa la 
care s-a introdus sau urmează a fi introdusă acţiunea de fond. 
    ART. 962 
    Interdicţia sechestrului 
    (1) Nava gata de plecare nu poate fi pusă sub sechestru asigurător. 
    (2) Nava se consideră că este gata de plecare din momentul în care 
comandantul are la bord certificatele, toate documentele navei, precum şi 
permisul de plecare, predate comandantului de căpitănia portului. 
    ART. 963 
    Autorizarea efectuării de călătorii 
    (1) După încuviinţarea sechestrului asigurător, la cererea creditorului care 
are un privilegiu asupra unei nave, a unui coproprietar al navei sau chiar a 
debitorului, instanţa care a dispus măsura asigurătorie poate ordona ca nava 



să întreprindă una sau mai multe călătorii, stabilind în acelaşi timp toate 
măsurile preventive care, după împrejurări, ar fi necesare. 
    (2) Dispoziţiile art. 960 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 
    (3) Nava poate pleca numai după transcrierea încheierii de încuviinţare în 
registrele autorităţii maritime respective şi înscrierea menţiunii 
corespunzătoare în actul de naţionalitate. 
    (4) Cheltuielile necesare pentru efectuarea călătoriei se vor avansa de cel 
care a solicitat aceasta. 
    (5) Navlul pentru călătoriile autorizate de instanţă, după ce mai întâi se 
vor scădea cheltuielile prevăzute la alin. (4), va putea fi adăugat la preţul 
vânzării. 
    ART. 964 
    Strămutarea sechestrului 
    (1) Pentru motive temeinic justificate, la cererea debitorului sau, după 
caz, a creditorului, instanţa care a dispus sechestrul asigurător poate 
încuviinţa schimbarea navei sechestrate cu alta. 
    (2) Dispoziţiile art. 960 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 965 
    Sechestrarea mărfurilor 
    Creditorul posesorului legitim al conosamentului poate proceda la 
sechestrarea mărfurilor reprezentate în conosament, aflate la bordul unei 
nave. Dacă nu se solicită deopotrivă şi sechestrarea navei, creditorul va 
trebui să ceară şi descărcarea mărfii. 
    ART. 966 
    Executarea sechestrului 
    (1) Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire prin imobilizarea 
navei de către căpitănia portului unde aceasta se află. În acest caz, 
căpitănia portului nu va elibera documentele necesare navigaţiei şi nu va 
admite plecarea navei din port sau radă. 
    (2) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului cel 
interesat va putea face contestaţie la executare la tribunalul locului unde se 
află nava. 
    ART. 967 
    Măsuri urgente 
    Pentru asigurarea traficului portuar şi a siguranţei civile pe durata 
imobilizării navei, instanţa arătată la art. 961 va putea dispune, pe calea 
ordonanţei preşedinţiale, măsuri urgente, dispoziţiile art. 996 şi următoarele 
aplicându-se în mod corespunzător. 
    ART. 968 
    Oprirea temporară a plecării navei 
    Oprirea temporară a plecării navei, în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, 
se poate dispune de căpitănia portului în condiţiile legii speciale. 
 
 
 
 



    CAPITOLUL II 
    Poprirea asigurătorie 
 
    ART. 969 
    Obiectul popririi asigurătorii 
    Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de 
valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului 
de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul 
unor raporturi juridice existente, în condiţiile stabilite la art. 952. 
    ART. 970 
    Reguli aplicabile 
    (1) Soluţionarea cererii, executarea măsurii, desfiinţarea şi ridicarea 
popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispoziţiilor art. 953 - 958, care se 
aplică în mod corespunzător. 
    (2) În cererea de poprire bancară creditorul nu este dator să 
individualizeze terţii popriţi cu privire la care solicită să se înfiinţeze 
poprirea. 
 
    CAPITOLUL III 
    Sechestrul judiciar 
 
    ART. 971 
    Noţiune 
    Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează 
obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea 
pazei acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. 975. 
    ART. 972 
    Condiţii de înfiinţare 
    (1) Ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii sau altui drept real 
principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinţei sau 
administrării unui bun proprietate comună, instanţa de judecată va putea să 
încuviinţeze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a 
bunului, dacă această măsură este necesară pentru conservarea dreptului 
respectiv. 
    (2) Se va putea, de asemenea, încuviinţa sechestrul judiciar, chiar fără a 
exista proces: 
    a) asupra unui bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa; 
    b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice să 
se teamă că va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul său actual; 
    c) asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanţia creditorului, când 
acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive 
temeinice de bănuială că debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire 
silită ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări. 
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), partea care a obţinut instituirea 
sechestrului judiciar este obligată să introducă acţiunea la instanţa 
competentă, să iniţieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral 



sau să solicite punerea în executare a titlului executoriu, într-un termen de 
cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii. 
    (4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage desfiinţarea de drept a 
sechestrului judiciar. Aceasta se constată prin încheiere definitivă dată fără 
citarea părţilor. 
    ART. 973 
    Instanţa competentă 
    Cererea pentru înfiinţarea sechestrului judiciar se va adresa instanţei 
învestite cu judecarea acţiunii principale în cazul prevăzut la art. 972 alin. 
(1), respectiv instanţei în circumscripţia căreia se află bunul în cazurile 
prevăzute la art. 972 alin. (2). 
    ART. 974 
    Procedura de înfiinţare 
    (1) Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor. 
    (2) În caz de admitere, instanţa va putea să îl oblige pe reclamant la 
darea unei cauţiuni, dispoziţiile art. 955 aplicându-se în mod corespunzător. 
    (3) În cazul bunurilor imobile se va proceda şi la înscrierea în cartea 
funciară potrivit art. 954 alin. (3). 
    (4) Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la 
pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Dispoziţiile art. 953 alin. (4) şi 
cele ale art. 958 se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 975 
    Administratorul-sechestru 
    (1) Paza bunului sechestrat va fi încredinţată persoanei desemnate de 
părţi de comun acord, iar în caz de neînţelegere, unei persoane desemnate 
de instanţă, care va putea fi chiar deţinătorul bunului. În acest scop, 
executorul judecătoresc, sesizat de partea interesată, se va deplasa la locul 
situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru şi îl va da în primire, pe 
bază de proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al 
procesului-verbal va fi înaintat şi instanţei care a încuviinţat măsura. 
    (2) Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare şi 
administrare, va încasa orice venituri şi sume datorate şi va putea plăti 
datorii cu caracter curent, precum şi pe cele constatate prin titlu executoriu. 
De asemenea, cu autorizarea prealabilă a instanţei care l-a numit, 
administratorul-sechestru va putea să înstrăineze bunul în cazul în care 
acesta nu poate fi conservat sau dacă, dintr-un alt motiv, măsura înstrăinării 
este vădit necesară şi, dacă a fost în prealabil autorizat, el va putea sta în 
judecată în numele părţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. 
    (3) Dacă administrator-sechestru a fost numită o altă persoană decât 
deţinătorul, instanţa va fixa, pentru activitatea prestată, o sumă drept 
remuneraţie, stabilind totodată şi modalităţile de plată. 
    ART. 976 
    Administratorul provizoriu 
    În cazuri urgente, instanţa va putea numi, prin încheiere definitivă dată 
fără citarea părţilor, un administrator provizoriu până la soluţionarea cererii 
de sechestru judiciar. 



 
    CAPITOLUL IV 
    Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală 
 
    ART. 977 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Dispoziţiile prezentului capitol reglementează măsurile provizorii 
necesare pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, indiferent 
de conţinutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, şi indiferent de izvorul 
acestora. 
    (2) Măsurile provizorii necesare pentru protecţia altor drepturi 
nepatrimoniale sunt prevăzute la art. 255 din Codul civil. 
    ART. 978 
    Măsuri provizorii 
    (1) Dacă titularul dreptului de proprietate intelectuală sau orice altă 
persoană care exercită dreptul de proprietate intelectuală cu 
consimţământul titularului face dovada credibilă că drepturile sale de 
proprietate intelectuală fac obiectul unei acţiuni ilicite, actuale sau 
iminente şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de 
reparat, poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii. 
    (2) Instanţa judecătorească poate să dispună în special: 
    a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie; 
    b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. 
    (3) În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau 
audiovizuale, instanţa judecătorească nu poate să dispună încetarea cu titlu 
provizoriu a acţiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate 
reclamantului sunt grave, dacă acţiunea nu este în mod evident justificată, 
potrivit art. 75 din Codul civil, şi dacă măsura luată de instanţă nu apare ca 
fiind disproporţionată în raport cu prejudiciile cauzate. Dispoziţiile art. 253 
alin. (2) din Codul civil rămân aplicabile. 
    (4) Instanţa soluţionează cererea potrivit dispoziţiilor privitoare la 
ordonanţa preşedinţială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în 
care cererea este formulată înainte de introducerea acţiunii de fond, prin 
hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa şi termenul în 
care acţiunea de fond trebuie să fie introdusă, sub sancţiunea încetării de 
drept a acelei măsuri. Dispoziţiile alin. (6) sunt aplicabile. 
    (5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părţii 
adverse, instanţa îl poate obliga pe reclamant să dea o cauţiune în 
cuantumul fixat de aceasta, sub sancţiunea încetării de drept a măsurii 
dispuse. 
    (6) Măsurile luate potrivit dispoziţiilor alin. (1) - (4) anterior introducerii 
acţiunii în justiţie pentru apărarea dreptului încălcat încetează de drept 
dacă reclamantul nu a sesizat instanţa în termenul fixat de aceasta, dar nu 
mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. 
    (7) Reclamantul este ţinut să repare, la cererea părţii interesate, 
prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate, dacă acţiunea de fond este 



respinsă ca neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost în 
culpă ori a avut o culpă uşoară, instanţa, în raport cu circumstanţele 
concrete, poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea 
adversă, fie să dispună reducerea acestora. 
    (8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese, instanţa va dispune 
eliberarea cauţiunii, la cererea reclamantului, prin hotărâre dată cu citarea 
părţilor. Cererea se judecă potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa 
preşedinţială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care pârâtul 
se opune la eliberarea cauţiunii, instanţa va fixa un termen în vederea 
introducerii acţiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la 
data pronunţării hotărârii, sub sancţiunea încetării de drept a măsurii de 
indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauţiune. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   TITLUL V 
    Procedura partajului judiciar 
 
    ART. 979 
    Reguli aplicabile 
    Judecarea oricărei cereri de partaj privind bunuri asupra cărora părţile au 
un drept de proprietate comună se face după procedura prevăzută în 
prezentul titlu, cu excepţia cazurilor în care legea prevede o altă procedură. 
    ART. 980 
    Cuprinsul cererii 
    Reclamantul este obligat să arate în cerere, pe lângă menţiunile 
prevăzute la art. 194, persoanele între care urmează a avea loc partajul, 
titlul pe baza căruia acesta este cerut, toate bunurile supuse partajului, 
valoarea lor, locul unde acestea se află, precum şi persoana care le deţine 
sau le administrează. 
    ART. 981 
    Declaraţiile părţilor 
    La primul termen de judecată, dacă părţile sunt prezente, instanţa le va 
lua declaraţie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului şi va lua 
act, când este cazul, de recunoaşterile şi acordul lor cu privire la existenţa 
bunurilor, locul unde se află şi valoarea acestora. 
    ART. 982 
    Rolul activ al instanţei. Înţelegerile dintre părţi 
    (1) În tot cursul procesului, instanţa va stărui ca părţile să împartă 
bunurile prin bună învoială. 
    (2) Dacă părţile ajung la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor, 
instanţa va hotărî potrivit înţelegerii lor. Împărţeala se poate face prin bună 
învoială şi dacă printre cei interesaţi se află minori, persoane puse sub 
interdicţie judecătorească ori dispăruţi, însă numai cu încuviinţarea 
prealabilă a instanţei de tutelă, precum şi, dacă este cazul, a 
reprezentantului sau a ocrotitorului legal. 
    (3) În cazul în care înţelegerea priveşte numai partajul anumitor bunuri, 
instanţa va lua act de această învoială şi va pronunţa o hotărâre parţială, 
continuând procesul pentru celelalte bunuri. 
    (4) Dispoziţiile art. 438 - 441 sunt aplicabile. 
    ART. 983 
    Partajul judiciar 
    (1) Dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie 
potrivit celor arătate la art. 982, instanţa va stabili bunurile supuse 
împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi 
creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le 
au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili 
datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor 
faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii. 



    (2) Instanţa va face împărţeala în natură. În temeiul celor stabilite potrivit 
alin. (1), ea procedează la formarea loturilor şi la atribuirea lor. În cazul în 
care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o sumă în bani. 
    ART. 984 
    Încheierea de admitere în principiu 
    (1) Dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, 
evaluare şi altele asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea 
va da o încheiere prin care va stabili elementele prevăzute la art. 983, 
întocmind în mod corespunzător minuta. 
    (2) Dacă, în condiţiile legii, s-au formulat şi alte cereri în legătură cu 
partajul şi de a căror soluţionare depinde efectuarea acestuia, precum 
cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive, cererea de raport al 
donaţiilor şi altele asemenea, prin încheierea arătată la alin. (1) instanţa se 
va pronunţa şi cu privire la aceste cereri. 
    (3) Prin aceeaşi încheiere, instanţa va dispune efectuarea unei expertize 
pentru formarea loturilor. Raportul de expertiză va arăta valoarea bunurilor 
şi criteriile avute în vedere la stabilirea acestei valori, va indica dacă 
bunurile sunt comod partajabile în natură şi în ce mod, propunând, la 
solicitarea instanţei, loturile ce urmează a fi atribuite. 
    ART. 985 
    Încheierea de admitere în principiu suplimentară 
    În cazul în care, după pronunţarea încheierii prevăzute la art. 984, dar 
mai înainte de pronunţarea hotărârii de împărţeală, se constată că există şi 
alţi coproprietari sau că au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse 
împărţelii, fără ca privitor la aceşti coproprietari sau la acele bunuri să fi 
avut loc o dezbatere contradictorie, instanţa va putea da, cu citarea părţilor, 
o nouă încheiere, care va cuprinde, după caz, şi coproprietarii sau bunurile 
omise. În aceleaşi condiţii, instanţa poate, cu consimţământul tuturor 
coproprietarilor, să elimine un bun care a fost cuprins din eroare în masa de 
împărţit. 
    ART. 986 
    Căile de atac împotriva unor încheieri 
    Încheierile prevăzute la art. 984 alin. (1) şi art. 985 pot fi atacate numai 
cu apel odată cu fondul. 
    ART. 987 
    Criteriile partajului 
    La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de 
acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa 
bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul 
că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut 
construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele 
asemenea. 
    ART. 988 
    Atribuirea provizorie 
    (1) În cazul în care împărţeala în natură a unui bun nu este posibilă sau ar 
cauza o scădere importantă a valorii acestuia ori i-ar modifica în mod 



păgubitor destinaţia economică, la cererea unuia dintre coproprietari 
instanţa, prin încheiere, îi poate atribui provizoriu întregul bun. Dacă mai 
mulţi coproprietari cer să li se atribuie bunul, instanţa va ţine seama de 
criteriile prevăzute la art. 987. Prin încheiere, ea va stabili şi termenul în 
care coproprietarul căruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat să 
consemneze sumele ce corespund cotelor-părţi cuvenite celorlalţi 
coproprietari. 
    (2) Dacă coproprietarul căruia i s-a atribuit provizoriu bunul consemnează, 
în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa, prin 
hotărârea asupra fondului procesului, îi va atribui acestuia bunul. 
    (3) În cazul în care coproprietarul nu consemnează în termen sumele 
cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa va putea atribui bunul altui 
coproprietar, în condiţiile prezentului articol. 
    ART. 989 
    Atribuirea definitivă 
    La cererea unuia dintre coproprietari, instanţa, ţinând seama de 
împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va putea să îi atribuie bunul 
direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată sumele 
ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi termenul în care este obligat să le 
plătească. 
    ART. 990 
    Vânzarea bunului 
    (1) În cazul în care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului 
ori, deşi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au consemnat, în termenul 
stabilit, sumele cuvenite celorlalţi coproprietari, instanţa, prin încheiere, va 
dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea se va face de 
către părţi prin bună învoială ori de către executorul judecătoresc. 
    (2) Dacă părţile sunt de acord ca vânzarea să se facă prin bună învoială, 
instanţa va stabili şi termenul la care aceasta va fi efectuată. Termenul nu 
poate fi mai mare de 3 luni, în afară de cazul în care părţile sunt de acord cu 
majorarea lui. 
    (3) În cazul în care vreuna dintre părţi nu a fost de acord cu vânzarea prin 
bună învoială sau dacă această vânzare nu s-a realizat în termenul stabilit 
potrivit alin. (2), instanţa, prin încheiere dată cu citarea părţilor, va dispune 
ca vânzarea să fie efectuată de executorul judecătoresc. 
    (4) Încheierile prevăzute în prezentul articol pot fi atacate separat numai 
cu apel, în termen de 15 zile de la pronunţare. Dacă nu au fost astfel atacate, 
aceste încheieri nu mai pot fi supuse apelului odată cu hotărârea asupra 
fondului procesului. 
    ART. 991 
    Procedura vânzării la licitaţie 
    (1) După rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus vânzarea 
bunului de către un executor judecătoresc, acesta va proceda la efectuarea 
vânzării la licitaţie publică. 
    (2) Executorul va fixa termenul de licitaţie, care nu va putea depăşi 30 de 
zile pentru bunurile mobile şi 60 de zile pentru bunurile imobile, socotite de 



la data primirii încheierii, şi va înştiinţa coproprietarii despre data, ora şi 
locul vânzării. 
    (3) Pentru termenul de licitaţie a bunurilor mobile, executorul va întocmi 
şi afişa publicaţia de vânzare, cu cel puţin 5 zile înainte de acel termen. 
    (4) În cazul vânzării unui bun imobil, executorul va întocmi şi afişa 
publicaţia de vânzare cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de licitaţie. 
    (5) Coproprietarii pot conveni ca vânzarea bunurilor să se facă la orice 
preţ oferit de participanţii la licitaţie. De asemenea, ei pot conveni ca 
vânzarea să nu se facă sub un anumit preţ. 
    (6) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător 
cu dispoziţiile prezentului cod privitoare la vânzarea la licitaţie a bunurilor 
mobile şi imobile prevăzute în materia executării silite. 
    ART. 992 
    Bunurile nesupuse vânzării 
    La cererea uneia dintre părţi, instanţa poate proceda la împărţeala 
bunurilor pentru care nu a dispus vânzarea potrivit art. 990. 
    ART. 993 
    Soluţionarea cererii de partaj 
    (1) În toate cazurile, asupra cererii de partaj instanţa se va pronunţa prin 
hotărâre. 
    (2) Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalţi, precum şi 
cele rezultate din vânzare vor fi împărţite de instanţă potrivit dreptului 
fiecărui coproprietar. 
    (3) În cazul în care partajul nu se poate realiza în niciuna dintre 
modalităţile prevăzute de lege, instanţa va hotărî închiderea dosarului. Dacă 
se introduce o nouă cerere de partaj, încheierile de admitere în principiu 
prevăzute la art. 984 şi 985 nu au autoritate de lucru judecat. 
    ART. 994 
    Hotărârea de partaj 
    (1) Hotărârea de partaj are efect constitutiv. 
    (2) Odată rămasă definitivă, hotărârea de partaj constituie titlu 
executoriu şi poate fi pusă în executare chiar dacă nu s-a cerut predarea 
efectivă a bunului ori instanţa nu a dispus în mod expres această predare. 
    (3) Hotărârea de partaj este supusă numai apelului. Cu toate acestea, 
dacă partajul s-a cerut pe cale incidentală, hotărârea este supusă aceloraşi 
căi de atac ca şi hotărârea dată asupra cererii principale. Acelaşi este şi 
termenul pentru exercitarea căii de atac, chiar dacă se atacă numai soluţia 
dată asupra partajului. Aplicarea criteriilor prevăzute la art. 987 nu poate fi 
cenzurată pe calea recursului. 
    (4) Executarea cu privire la bunurile împărţite poate fi cerută în termenul 
de prescripţie de 10 ani prevăzut la art. 705. 
    ART. 995 
    Revendicarea bunurilor atribuite 
    (1) În cazul în care părţile declară în mod expres că nu solicită predarea 
bunurilor, hotărârea de partaj nu este susceptibilă de executare silită. 



    (2) Pentru a intra în posesia bunurilor atribuite şi a căror predare i-a fost 
refuzată de ceilalţi coproprietari, partea interesată va trebui să exercite 
acţiunea în revendicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL VI 
    Procedura ordonanţei preşedinţiale 
 
    ART. 996 
    Condiţii de admisibilitate 
    (1) Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există 
aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, 
pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru 
prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi 
pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. 
    (2) Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde 
nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt 
avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea 
litigiului asupra fondului. 
    (3) La cererea reclamantului, instanţa va putea hotărî ca executarea să se 
facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen. 
    (4) Ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când este în curs judecata 
asupra fondului. 
    (5) Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să 
rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă 
restabilirea situaţiei de fapt. 
    ART. 997 
    Instanţa competentă 
    Cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa 
competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului. 
    ART. 998 
    Procedura de soluţionare 
    (1) În vederea judecării cererii, părţile vor fi citate conform normelor 
privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se va comunica o copie 
de pe cerere şi de pe actele care o însoţesc. Întâmpinarea nu este 
obligatorie. 
    (2) Ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor. În caz de urgenţă 
deosebită, ordonanţa va putea fi dată chiar în aceeaşi zi, instanţa 
pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii şi actelor depuse, 
fără concluziile părţilor. 
    (3) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe 
a căror administrare necesită un timp îndelungat. Dispoziţiile privind 
cercetarea procesului nu sunt aplicabile. 
    (4) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea 
ordonanţei se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. 
    ART. 999 
    Calea de atac 
    (1) Dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanţa este supusă 
numai apelului în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea 
părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. 



    (2) Instanţa de apel poate suspenda executarea până la judecarea apelului, 
dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către 
aceasta. 
    (3) Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor. 
Dispoziţiile art. 998 alin. (4) sunt aplicabile. 
    (4) Împotriva executării ordonanţei preşedinţiale se poate face 
contestaţie la executare. 
    ART. 1000 
    Transformarea cererii 
    La solicitarea reclamantului, până la închiderea dezbaterilor la prima 
instanţă, cererea de ordonanţă preşedinţială va putea fi transformată într-o 
cerere de drept comun, situaţie în care pârâtul va fi încunoştinţat şi citat în 
mod expres cu această menţiune. 
    ART. 1001 
    Autoritatea de lucru judecat 
    (1) Ordonanţa preşedinţială are autoritate de lucru judecat faţă de o altă 
cerere de ordonanţă preşedinţială, numai dacă nu s-au modificat 
împrejurările de fapt care au justificat-o. 
    (2) Ordonanţa preşedinţială nu are autoritate de lucru judecat asupra 
cererii privind fondul dreptului. 
    (3) Hotărârea dată asupra fondului dreptului are autoritate de lucru 
judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanţă preşedinţială. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL VII 
    Cererile posesorii 
 
    ART. 1002 
    Condiţii de admisibilitate 
    Cererile posesorii sunt admisibile numai în cazurile şi condiţiile prevăzute 
de Codul civil. 
    ART. 1003 
    Judecata şi căile de atac 
    (1) Cererile posesorii se judecă de urgenţă şi cu precădere. 
    (2) Sunt inadmisibile cererea reconvenţională şi orice alte cereri prin care 
se solicită protecţia unui drept în legătură cu bunul în litigiu. 
    (3) Hotărârea dată asupra cererii posesorii este supusă numai apelului. 
    ART. 1004 
    Autoritatea lucrului judecat 
    (1) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat o cerere posesorie 
are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie ulterioară purtată 
între aceleaşi părţi şi întemeiată pe aceleaşi fapte. Ea nu are însă o astfel de 
autoritate într-o cerere ulterioară privitoare la fondul dreptului. 
    (2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat o acţiune privitoare 
la fondul dreptului are autoritate de lucru judecat într-o cerere posesorie 
ulterioară în legătură cu acelaşi bun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL VIII 
    Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii 
 
    ART. 1005 
    Domeniu de aplicare 
    Când creditorul refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă 
este în drept să facă ofertă reală şi să consemneze ceea ce datorează. 
    ART. 1006 
    Procedura ofertei reale 
    (1) În scopul prevăzut la art. 1.005, debitorul va face creditorului, prin 
mijlocirea unui executor judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în 
care se află domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o 
somaţie, prin care este invitat să primească prestaţia datorată. 
    (2) În acea somaţie se vor arăta locul, data şi ora când suma sau obiectul 
oferit urmează să îi fie predat creditorului. 
    ART. 1007 
    Acceptarea ofertei reale 
    În cazul în care creditorul primeşte suma sau bunul oferit, debitorul este 
liberat de obligaţia sa. Executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal 
prin care va constata acceptarea ofertei reale. 
    ART. 1008 
    Consemnarea sumei sau a bunului 
    (1) Dacă creditorul nu se prezintă sau refuză să primească suma ori 
obiectul oferit, executorul judecătoresc va încheia proces-verbal în care va 
consemna aceste împrejurări. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), debitorul, spre a se libera de datorie, va 
putea să consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank - S.A. sau la orice 
altă instituţie de credit ori, după caz, la o unitate specializată, iar recipisa 
de consemnare se va depune la executorul judecătoresc care a trimis 
somaţia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru 
unitatea la care urmează a se face consemnarea şi nu poate fi condiţionată 
de existenţa acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face în 
condiţiile prevăzute de lege. 
    (3) Consemnarea va fi precedată de o nouă somaţie adresată creditorului 
în care se vor arăta ziua şi ora când şi locul unde suma sau, după caz, bunul 
oferit se va depune. 
    ART. 1009 
    Anularea ofertei reale, urmată de consemnaţiune 
    (1) După consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o 
încheiere dată fără citarea părţilor, efectuarea plăţii şi liberarea debitorului. 
Încheierea se comunică creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea 
acesteia. 
    (2) În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), 
creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condiţiilor 
de validitate, de fond şi de formă ale ofertei de plată şi consemnaţiunii, la 



judecătoria în circumscripţia căreia s-a făcut consemnarea. Hotărârea poate 
fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. 
    (3) Debitorul este considerat liberat la data consemnării plăţii, în afară de 
cazul în care se anulează oferta de plată şi consemnaţiunea. 
    ART. 1010 
    Oferta de plată în faţa instanţei 
    (1) Oferta de plată poate fi făcută şi în timpul procesului, în faţa oricărei 
instanţe, în orice stadiu al judecăţii. În acest caz, prin încheiere, creditorul 
este pus în întârziere să primească suma sau, după caz, bunul. Dacă 
creditorul este prezent şi primeşte prestaţia datorată, liberarea debitorului 
se va constata prin încheiere. 
    (2) În cazul în care creditorul lipseşte sau refuză primirea prestaţiei, 
debitorul va proceda la consemnare conform dispoziţiilor art. 1.008 alin. (2), 
iar recipisa de consemnare va fi pusă la dispoziţia instanţei, care, prin 
încheiere, va constata liberarea debitorului. 
    (3) Încheierile prevăzute la alin. (1) şi (2) se atacă numai odată cu fondul, 
cu excepţia celor date în recurs, care sunt definitive. 
    ART. 1011 
    Radierea ipotecilor 
    În baza procesului-verbal întocmit în condiţiile art. 1.007 ori a încheierii 
emise în condiţiile art. 1.009 sau 1.010, cel interesat va putea cere radierea 
din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipotecă 
constituite în vederea garantării creanţei stinse în condiţiile prezentului titlu. 
    ART. 1012 
    Incidenţa dispoziţiilor Codului civil 
    Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului civil 
privitoare la plată, precum şi cu cele referitoare la ofertele de plată şi 
consemnaţiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL IX 
    Procedura ordonanţei de plată 
 
    ART. 1013 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi 
exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă 
dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o 
autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit 
unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori 
în alt mod admis de lege. 
    (2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanţele 
înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă. 
    (3) Prin autoritate contractantă, în sensul alin. (1), se înţelege: 
    a) orice autoritate publică a statului român sau a unui stat membru al 
Uniunii Europene, care acţionează la nivel central, regional sau local; 
    b) orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), cu 
personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de 
interes general, fără scop lucrativ, şi care se află în cel puţin una dintre 
următoarele situaţii: 
    (i) este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel 
cum este definită la lit. a); 
    (ii) se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităţi 
contractante, astfel cum este definită la lit. a); 
    (iii) în componenţa consiliului de administraţie ori, după caz, a consiliului 
de supraveghere şi directoratului, mai mult de jumătate din numărul 
membrilor sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este 
definită la lit. a); 
    c) orice asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante 
dintre cele prevăzute la lit. a) sau b). 
    ART. 1014 
    Comunicarea somaţiei 
    (1) Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului 
judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi 
confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească 
suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia. 
    (2) Această somaţie întrerupe prescripţia extinctivă potrivit dispoziţiilor 
art. 2.540 din Codul civil, care se aplică în mod corespunzător. 
    ART. 1015 
    Instanţa competentă 
    Dacă debitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la art. 1.014 alin. (1), 
creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la instanţa 
competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. 
    ART. 1016 
    Cuprinsul cererii 
    (1) Cererea privind ordonanţa de plată va cuprinde: 



    a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi 
sediul creditorului; 
    b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi 
domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană 
juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, 
codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de 
înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor 
juridice şi contul bancar; 
    c) suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al 
obligaţiei de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care 
trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei; 
    d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin 
creditorului, potrivit legii; 
    e) semnătura creditorului. 
    (2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate 
şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somaţiei 
prevăzute la art. 1.014 alin. (1) se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii 
acesteia ca inadmisibilă. 
    (3) Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea 
exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă. 
    ART. 1017 
    Determinarea dobânzii 
    (1) Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, 
se va aplica rata dobânzii de referinţă stabilită de Banca Naţională a 
României. Rata de referinţă în vigoare în prima zi calendaristică a 
semestrului se aplică pe întregul semestru. 
    (2) Creanţa produce dobânzi după cum urmează: 
    1. în cazul contractelor încheiate între profesionişti, de la data la care 
obligaţia a devenit exigibilă; 
    2. în cazul contractelor încheiate între profesionişti şi o autoritate 
contractantă, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului: 
    a) dacă în contract a fost fixat un termen de plată, din ziua următoare 
acestui termen; 
    b) dacă termenul de plată nu este fixat în contract: 
    (i) după 30 de zile de la data primirii de către debitor a facturii sau a 
oricărei alte asemenea solicitări de plată; 
    (ii) dacă data primirii facturii sau a unei solicitări echivalente de plată 
este incertă, după 30 de zile de la recepţia mărfurilor sau prestarea 
serviciilor; 
    (iii) dacă solicitarea de plată a fost comunicată înainte de a primi 
mărfurile sau serviciile, la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea 
mărfurilor sau prestarea serviciilor; 
    (iv) dacă legea sau contractul stabileşte o procedură de acceptare ori de 
verificare, permiţând certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar 
debitorul a primit factura ori solicitarea de plată la data verificării sau 



anterior acestei date, la expirarea unui termen de 30 de zile de la această 
dată; 
    3. în celelalte cazuri, de la data la care debitorul a fost pus sau este de 
drept în întârziere, potrivit legii. 
    (3) Creditorul poate să pretindă daune-interese suplimentare pentru toate 
cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la 
timp a obligaţiilor de către debitor. 
    (4) Este lovită de nulitate absolută convenţia sau clauza prin care se 
fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea 
dobânzilor în cazurile prevăzute la alin. (2) pct. 1 şi 2 sau un termen de la 
care creanţa produce dobânzi, mai mare decât cel prevăzut la alin. (2). 
    ART. 1018 
    Citarea părţilor. Întâmpinarea 
    (1) Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, 
potrivit dispoziţiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi 
lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de 
debitor ori pentru a se ajunge la o înţelegere a părţilor asupra modalităţilor 
de plată. Citaţia va fi înmânată părţii cu 10 zile înaintea termenului de 
judecată. 
    (2) La citaţia pentru debitor se vor anexa, în copie, cererea creditorului şi 
actele depuse de acesta în dovedirea pretenţiilor. 
    (3) În citaţie se va preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare 
cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, făcându-se menţiune că, 
în cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa, faţă de împrejurările cauzei, 
poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului. 
    (4) Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, care va lua cunoştinţă de 
cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei. 
    ART. 1019 
    Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului 
    (1) În cazul în care creditorul declară că a primit plata sumei datorate, 
instanţa ia act de această împrejurare printr-o încheiere definitivă, prin care 
se dispune închiderea dosarului. 
    (2) Când creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere asupra plăţii, 
instanţa ia act de aceasta, pronunţând o hotărâre de expedient, potrivit art. 
438. 
    (3) Hotărârea de expedient este definitivă şi constituie titlu executoriu. 
    ART. 1020 
    Contestarea creanţei 
    (1) Dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia 
este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi 
lămuririlor părţilor. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, 
instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere. 
    (2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea 
altor probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, 
potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea 
creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere. 



    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), creditorul poate introduce 
cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun. 
    ART. 1021 
    Emiterea ordonanţei 
    (1) În cazul în care instanţa, ca urmare a verificării cererii pe baza 
înscrisurilor depuse, precum şi a declaraţiilor părţilor, constată că 
pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanţă de plată, în 
care se precizează suma şi termenul de plată. 
    (2) Dacă instanţa, examinând probele cauzei, constată că numai o parte 
dintre pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite ordonanţa de plată 
numai pentru această parte, stabilind şi termenul de plată. În acest caz, 
creditorul poate formula cerere de chemare în judecată potrivit dreptului 
comun pentru a obţine obligarea debitorului la plata restului datoriei. 
    (3) Termenul de plată prevăzut la alin. (1) şi (2) nu va fi mai mic de 10 
zile şi nici nu va depăşi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei. 
Judecătorul nu va putea stabili alt termen de plată, decât dacă părţile se 
înţeleg în acest sens. 
    (4) În cazul creanţelor reprezentând obligaţii de plată a cotelor din 
cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari, precum şi a 
cheltuielilor de întreţinere ce revin persoanelor fizice corespunzător 
suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe, instanţa, la cererea 
debitorului, va putea, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), să dispună 
stabilirea unui termen de plată mai mare ori eşalonarea plăţii, ţinând seama 
de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte posibilităţile 
efective de plată. 
    (5) Ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunica fiecărei 
părţi de îndată, potrivit legii. 
    ART. 1022 
    Durata procedurii 
    (1) În cazul în care debitorul nu contestă creanţa prin întâmpinare, 
ordonanţa de plată va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la 
introducerea cererii. 
    (2) Nu intră în calculul termenului prevăzut la alin. (1) perioada necesară 
pentru comunicarea actelor de procedură şi întârzierea cauzată de creditor, 
inclusiv ca urmare a modificării sau completării cererii. 
    ART. 1023 
    Cererea în anulare 
    (1) Împotriva ordonanţei de plată prevăzute la art. 1.021 alin. (1) şi (2) 
debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data 
înmânării sau comunicării acesteia. 
    (2) Cererea în anulare poate fi introdusă de creditor împotriva încheierilor 
prevăzute la art. 1.020 alin. (1) şi (2), precum şi împotriva ordonanţei de 
plată prevăzute la art. 1.021 alin. (2), în termenul prevăzut la alin. (1). 
    (3) Prin cererea în anulare se poate invoca numai nerespectarea cerinţelor 
prevăzute de prezentul titlu pentru emiterea ordonanţei de plată, precum şi, 



dacă este cazul, cauze de stingere a obligaţiei ulterioare emiterii ordonanţei 
de plată. Dispoziţiile art. 1.020 se aplică în mod corespunzător. 
    (4) Cererea în anulare se soluţionează de către instanţa care a pronunţat 
ordonanţa de plată, în complet format din 2 judecători. 
    (5) Cererea în anulare nu suspendă executarea. Suspendarea va putea fi 
însă încuviinţată, la cererea debitorului, numai cu dare de cauţiune, al cărei 
cuantum va fi fixat de instanţă. 
    (6) Dacă instanţa învestită admite, în tot sau în parte, cererea în anulare, 
aceasta va anula ordonanţa, în tot sau, după caz, în parte, pronunţând o 
hotărâre definitivă. Prevederile art. 1.020 alin. (3) şi ale art. 1.021 alin. (2) 
se aplică în mod corespunzător. 
    (7) În cazurile prevăzute la alin. (2), dacă instanţa învestită admite 
cererea în anulare, va pronunţa o hotărâre definitivă prin care va emite 
ordonanţa de plată, dispoziţiile art. 1.021 aplicându-se în mod corespunzător. 
    (8) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este definitivă. 
    ART. 1024 
    Titlul executoriu 
    (1) Ordonanţa de plată este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere 
în anulare şi are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluţionarea 
cererii în anulare. Ordonanţa de plată devine definitivă ca urmare a 
neintroducerii sau respingerii cererii în anulare. Dispoziţiile art. 637 rămân 
aplicabile. 
    (2) Împotriva executării silite a ordonanţei de plată partea interesată 
poate face contestaţie la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul 
contestaţiei nu se pot invoca decât neregularităţi privind procedura de 
executare, precum şi cauze de stingere a obligaţiei ivite ulterior rămânerii 
definitive a ordonanţei de plată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL X 
    Procedura cu privire la cererile de valoare redusă 
 
    ART. 1025 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Prezentul titlu se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în 
considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu 
depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei. 
    (2) Prezentul titlu nu se aplică în materie fiscală, vamală sau 
administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte 
sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice. 
    (3) De asemenea, prezenta procedură nu se aplică cererilor referitoare la: 
    a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice; 
    b) drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie; 
    c) moştenire; 
    d) insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea 
societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri 
asemănătoare; 
    e) asigurări sociale; 
    f) dreptul muncii; 
    g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele 
având ca obiect plata unei sume de bani; 
    h) arbitraj; 
    i) atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc 
personalitatea. 
    ART. 1026 
    Caracterul alternativ 
    (1) Reclamantul are alegerea între procedura specială reglementată de 
prezentul titlu şi procedura de drept comun. 
    (2) Dacă a sesizat instanţa cu o cerere redactată potrivit art. 194, aceasta 
va fi soluţionată potrivit procedurii de drept comun, cu excepţia cazului în 
care reclamantul, cel mai târziu la primul termen de judecată, solicită în 
mod expres aplicarea procedurii speciale. 
    (3) Atunci când cererea nu poate fi soluţionată potrivit dispoziţiilor 
prevăzute de prezentul titlu, instanţa judecătorească îl informează pe 
reclamant în acest sens, iar dacă reclamantul nu îşi retrage cererea, aceasta 
va fi judecată potrivit dreptului comun. 
    ART. 1027 
    Instanţa competentă 
    (1) Competenţa de a soluţiona cererea în primă instanţă aparţine 
judecătoriei. 
    (2) Competenţa teritorială se stabileşte potrivit dreptului comun. 
    ART. 1028 
    Declanşarea procedurii 
    (1) Reclamantul declanşează procedura cu privire la cererile cu valoare 
redusă prin completarea formularului de cerere şi depunerea sau trimiterea 



acestuia la instanţa competentă, prin poştă sau prin orice alte mijloace care 
asigură transmiterea formularului şi confirmarea primirii acestuia. 
    (2) Formularul de cerere se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei şi 
conţine rubrici care permit identificarea părţilor, valoarea pretenţiei, 
indicarea probelor şi alte elemente necesare soluţionării cauzei. 
    (3) Odată cu formularul de cerere se depun ori se trimit şi copii de pe 
înscrisurile de care reclamantul înţelege să se folosească. 
    (4) În cazul în care informaţiile furnizate de reclamant nu sunt suficient 
de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat 
corect, instanţa îi va acorda reclamantului posibilitatea să completeze sau să 
rectifice formularul ori să furnizeze informaţii sau înscrisuri suplimentare. 
Instanţa va folosi în acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin ordin 
al ministrului justiţiei. 
    (5) În cazul în care reclamantul nu completează sau nu rectifică 
formularul de cerere în termenul stabilit de instanţă, cererea se va anula. 
    ART. 1029 
    Desfăşurarea procedurii 
    (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă şi se 
desfăşoară în întregul ei în camera de consiliu. 
    (2) Instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt 
ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre părţi. Instanţa poate să refuze 
o astfel de solicitare în cazul în care consideră că, ţinând cont de 
împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motivează 
în scris şi nu poate fi atacat separat. 
    (3) După primirea formularului de cerere completat corect, instanţa va 
trimite de îndată pârâtului formularul de răspuns, însoţit de o copie a 
formularului de cerere şi de copii de pe înscrisurile depuse de reclamant. 
    (4) În termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevăzute la alin. 
(3), pârâtul va depune sau trimite formularul de răspuns completat 
corespunzător, precum şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se 
folosească. Pârâtul poate să răspundă prin orice alt mijloc adecvat, fără 
utilizarea formularului de răspuns. 
    (5) Instanţa va comunica de îndată reclamantului copii de pe răspunsul 
pârâtului, cererea reconvenţională, dacă este cazul, precum şi de pe 
înscrisurile depuse de pârât. 
    (6) Dacă pârâtul a formulat cerere reconvenţională, reclamantul, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite 
formularul de răspuns completat corespunzător ori va răspunde prin orice alt 
mijloc. 
    (7) Cererea reconvenţională care nu poate fi soluţionată în cadrul 
prezentei proceduri întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 
1.025 va fi disjunsă şi judecată potrivit dreptului comun. 
    (8) Instanţa poate solicita părţilor să furnizeze mai multe informaţii în 
termenul pe care îl va stabili în acest scop, care nu poate depăşi 30 de zile 
de la primirea răspunsului pârâtului sau, după caz, al reclamantului. 



    (9) Instanţa poate încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de 
părţi. Nu vor fi însă încuviinţate acele probe a căror administrare necesită 
cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de chemare în judecată 
sau a cererii reconvenţionale. 
    (10) În cazul în care instanţa a fixat un termen pentru înfăţişarea părţilor, 
acestea trebuie citate. 
    (11) Ori de câte ori instanţa stabileşte un termen în vederea îndeplinirii 
unui act de procedură, va înştiinţa partea interesată de consecinţele 
nerespectării acestuia. 
    ART. 1030 
    Soluţionarea cererii 
    (1) Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la 
primirea tuturor informaţiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală. 
    (2) În cazul în care nu se primeşte niciun răspuns de la partea interesată 
în termenul stabilit la art. 1.029 alin. (4), (6) sau (8), instanţa se va pronunţa 
cu privire la cererea principală sau la cererea reconvenţională în raport cu 
actele aflate la dosar. 
    (3) Hotărârea primei instanţe este executorie de drept. 
    ART. 1031 
    Cheltuieli de judecată 
    (1) Partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea celeilalte părţi, 
la plata cheltuielilor de judecată. 
    (2) Cu toate acestea, instanţa nu va acorda părţii care a câştigat procesul 
cheltuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare 
disproporţionată în raport cu valoarea cererii. 
    ART. 1032 
    Căi de atac 
    (1) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului la tribunal, în 
termen de 30 de zile de la comunicare. 
    (2) Pentru motive temeinice, instanţa de apel poate să suspende 
executarea silită, însă numai dacă se consemnează o cauţiune de 10% din 
valoarea contestată. 
    (3) Hotărârea instanţei de apel se comunică părţilor şi este definitivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL XI 
    Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1033 
    Domeniu de aplicare 
    (1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din 
imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari 
sau alte persoane. 
    (2) În sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au următorul înţeles: 
    a) locaţiune - orice locaţiune scrisă sau verbală, incluzând şi sublocaţiunea; 
    b) locatar - locatarul principal, chiriaş sau arendaş, sublocatarul sau un 
cesionar al locatarului, indiferent dacă persoana care solicită evacuarea este 
locatorul sau sublocatorul ori dobânditorul imobilului; 
    c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul şi dobânditorul 
imobilului; 
    d) imobil - construcţia, terenul cu sau fără construcţii, împreună cu 
accesoriile acestora; 
    e) ocupantul - oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, 
care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa 
proprietarului; 
    f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv 
locatarul. 
    ART. 1034 
    Caracterul facultativ al procedurii 
    (1) Reclamantul are alegerea între procedura reglementată de prezentul 
titlu şi procedura de drept comun. 
    (2) De asemenea, dispoziţiile prezentului titlu nu aduc nicio atingere 
drepturilor locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii, la plata 
de despăgubiri şi nici altor drepturi născute în temeiul contractului sau al 
legii, după caz. 
    (3) În cazul arătat la alin. (2), pentru realizarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor izvorând din contract, precum şi a celor prevăzute de dispoziţiile 
legale aplicabile în materie, partea interesată, sub rezerva aplicării 
dispoziţiilor art. 1.041 alin. (4), va putea proceda, după caz, potrivit 
dispoziţiilor referitoare la ordonanţa de plată sau celor privind soluţionarea 
cererilor cu valoare redusă ori la sesizarea instanţei competente, în 
condiţiile dreptului comun. 
    ART. 1035 
    Instanţa competentă 
    Cererile formulate în temeiul prezentului titlu sunt de competenţa 
judecătoriei în circumscripţia căreia se află situat imobilul ocupat fără drept 
ori, după caz, închiriat sau arendat, chiar dacă locatarul a părăsit imobilul 
sau contractul a încetat. 



    ART. 1036 
    Citarea şi comunicarea actelor procedurale 
    (1) Locatarul şi ocupantul imobilului sunt socotiţi ca având domiciliul lor 
obligatoriu la imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept. 
    (2) Dacă imobilul este închis, toate notificările, citaţiile şi celelalte acte 
de procedură emise potrivit dispoziţiilor prezentului titlu vor fi afişate la uşa 
imobilului. 
    ART. 1037 
    Încetarea locaţiunii. Notificarea locatarului 
    (1) Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca 
urmare a încetării locaţiunii prin expirarea termenului, prin acţiunea 
locatorului, prin neplata chiriei sau a arenzii, precum şi din orice altă cauză 
şi locatorul doreşte să intre în posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, 
în scris, prin intermediul executorului judecătoresc, punându-i în vedere să 
elibereze şi să-i predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la 
data comunicării notificării. 
    (2) Dacă locaţiunea este pe durată nedeterminată, denunţarea cerută de 
lege pentru încetarea contractului va fi considerată şi notificare de evacuare 
a imobilului, în condiţiile prezentului articol. 
    (3) Când locaţiunea este pe durată determinată, notificarea de evacuare a 
imobilului trebuie făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea 
termenului, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
    (4) Locatarul poate renunţa la notificarea prevăzută în prezentul articol 
prin act scris cuprinzând recunoaşterea dreptului locatorului de a recurge 
imediat la procedura prevăzută la cap. II din prezentul titlu, dacă locaţiunea 
încetează din orice motive, iar dreptul locatarului este socotit stins. 
    ART. 1038 
    Notificarea ocupantului 
    Atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul 
acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va 
notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care 
îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării. 
 
    CAPITOLUL II 
    Procedura de evacuare 
 
    ART. 1039 
    Evacuarea voluntară 
    (1) Dacă locatarul sau ocupantul care a fost notificat în condiţiile 
prezentului titlu a părăsit imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra în 
posesia acestuia, de drept, fără nicio procedură judiciară de evacuare. În caz 
contrar, sunt incidente dispoziţiile prezentului capitol. 
    (2) Se prezumă că imobilul este părăsit în caz de încetare a activităţii 
economice ori de încetare a folosirii imobilului de către locatar sau ocupant 
ori de către persoanele aflate sub controlul lor, precum şi în cazul returnării 



cheilor imobilului, ridicării echipamentelor, mărfurilor sau altor bunuri 
mobile din imobil. 
    ART. 1040 
    Sesizarea instanţei 
    Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză 
să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi 
notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul 
sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, 
evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de 
titlu. 
    ART. 1041 
    Procedura de judecată. Calea de atac 
    (1) Cererea de evacuare se judecă cu citarea părţilor, în afară de cazul în 
care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solicită în 
baza unui contract care constituie, pentru plata acestora, titlu executoriu, 
potrivit legii. 
    (2) Cererea de evacuare se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, cu 
dezbateri sumare, dacă s-a dat cu citarea părţilor. 
    (3) Întâmpinarea nu este obligatorie. 
    (4) Dacă s-a solicitat şi plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanţa, cu 
citarea părţilor, va putea dispune odată cu evacuarea şi obligarea pârâtului 
la plata acestora, inclusiv a sumelor devenite exigibile în cursul judecăţii. 
    (5) Hotărârea de evacuare este executorie şi poate fi atacată numai cu 
apel în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, 
sau de la comunicare, când s-a dat fără citarea lor. 
    ART. 1042 
    Apărările pârâtului în cazul judecării cu citare 
    (1) Pârâtul chemat în judecată, potrivit procedurii prevăzute în prezentul 
titlu, nu poate formula cerere reconvenţională, de chemare în judecată a 
altei persoane sau în garanţie, pretenţiile sale urmând a fi valorificate numai 
pe cale separată. 
    (2) Pârâtul poate invoca apărări de fond privind temeinicia motivelor de 
fapt şi de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului. 
    ART. 1043 
    Contestaţia la executare 
    Împotriva executării hotărârii de evacuare cei interesaţi pot introduce 
contestaţie la executare, în condiţiile legii. 
    ART. 1044 
    Suspendarea executării 
    (1) Executarea hotărârii de evacuare nu va putea fi suspendată. Cu toate 
acestea, în cazul evacuării pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea 
dispune suspendarea executării hotărârii în cadrul contestaţiei la executare 
sau a apelului exercitat de către pârât numai dacă acesta consemnează în 
numerar, la dispoziţia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, 
suma stabilită pentru asigurarea ratelor de chirie sau arendă datorate până 



la data cererii de suspendare, precum şi cea aferentă ratelor de chirie sau 
arendă ce ar deveni exigibile în cursul judecăţii procesului. 
    (2) Suspendarea încetează de drept dacă, la expirarea termenului pentru 
care chiria sau arenda a fost astfel acoperită, debitorul nu cere şi nu depune 
suma ce se va fixa de instanţa de executare pentru acoperirea unor noi rate, 
în condiţiile prevăzute la alin. (1). 
 
    CAPITOLUL III      Dispoziţii speciale 
 
    ART. 1045     Încetarea abuzului de folosinţă 
    (1) Dacă locatarul, nerespectând obligaţiile ce îi revin privind folosirea 
normală, cu prudenţă şi diligenţă, a imobilului închiriat ori arendat, 
întrebuinţează imobilul în alt scop decât cel prevăzut în contract, îi modifică 
structura stabilită prin construcţie, îi produce stricăciuni ori săvârşeşte orice 
alte abuzuri de folosinţă, el va putea fi obligat, prin ordonanţă preşedinţială, 
dată cu citarea părţilor, la încetarea acestor abuzuri şi la restabilirea 
situaţiei anterioare. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru 
soluţionarea cererii privind încetarea oricăror abuzuri săvârşite de 
proprietarul care prejudiciază folosinţa normală a părţilor sau instalaţiilor 
aflate în proprietate comună din imobilele cu mai multe etaje sau 
apartamente ori care tulbură buna convieţuire în acel imobil. 
    ART. 1046 
    Efectuarea reparaţiilor. Restrângerea folosinţei. Evacuarea 
    Prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor, locatarul sau, când 
este cazul, sublocatarul poate fi obligat la efectuarea reparaţiilor necesare 
ce îi revin potrivit legii, precum şi la restrângerea folosinţei spaţiului 
închiriat ori chiar la evacuarea din acest spaţiu dacă aceste măsuri se 
justifică pentru efectuarea reparaţiilor ori lucrărilor prevăzute de lege în 
sarcina locatorului. 
    ART. 1047 
    Examinarea imobilului 
    Dispoziţiile art. 1.046 se aplică şi în cazul obligării locatarului sau, după 
caz, a sublocatarului de a permite, în condiţiile legii, examinarea imobilului 
deţinut în locaţiune. 
    ART. 1048 
    Cereri ale asociaţiilor de proprietari 
    Dispoziţiile art. 1.045 se aplică în mod corespunzător şi pentru 
soluţionarea cererii formulate de o asociaţie de proprietari împotriva 
proprietarilor, membri ai acesteia, în cazul în care neefectuarea reparaţiilor 
ce sunt în sarcina fiecărui proprietar ori a reparaţiilor sau a oricăror lucrări 
la părţile sau la instalaţiile aflate în coproprietatea acestora ori la spaţiile 
aflate în proprietate exclusivă afectează folosinţa normală a părţilor comune 
sau a altor spaţii locative din imobil, precum şi siguranţa locuirii în acel 
imobil. 
 



    TITLUL XII 
    Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul 
uzucapiunii 
 
    ART. 1049 
    Domeniu de aplicare 
    Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile oricăror cereri de înscriere în 
cartea funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul 
uzucapiunii. 
    ART. 1050 
    Instanţa competentă. Cuprinsul cererii 
    (1) Cererea de uzucapiune se depune la judecătoria în circumscripţia 
căreia este situat imobilul. 
    (2) Reclamantul va arăta în cererea de înscriere data de la care posedă 
imobilul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul dacă imobilul 
posedat este sau nu înscris în cartea funciară, precum şi numele ori 
denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia, dacă îl cunoaşte. 
    (3) La cerere se vor anexa: 
    a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor, care atestă că titularul dreptului înscris în cartea funciară este 
decedat, precum şi data decesului sau, după caz, un certificat emis de 
autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a 
dreptului înscris în cartea funciară şi-a încetat existenţa; 
    b) un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte 
faptul dacă moştenirea titularului înscris în cartea funciară a fost sau nu 
dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au cules 
moştenirea respectivă; 
    c) un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat 
imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al 
statului sau al unităţii administrativ-teritoriale; 
    d) certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul; 
    e) înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat 
posesia, atunci când este cazul; 
    f) documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala 
celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii; 
    g) extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului 
înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la 
proprietate, precum şi a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, 
eliberat de biroul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară; în cazul în 
care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane şi nici 
grevat de sarcini, un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt, 
inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea 
imobilului; 
    h) lista cuprinzând numele, prenumele şi domiciliul a cel puţin 2 martori. 
  
 



   ART. 1051 
    Procedura de judecată. Căi de atac 
    (1) După depunerea cererii, instanţa dispune, prin încheiere, citarea 
titularului dreptului înscris în cartea funciară sau a succesorilor acestuia, 
dacă sunt cunoscuţi, precum şi emiterea unei somaţii şi afişarea acesteia la 
imobilul în litigiu, la sediul instanţei, al biroului teritorial de cadastru şi 
publicitate imobiliară şi la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul, 
precum şi publicarea ei în două ziare de largă răspândire, dintre care cel 
puţin unul de circulaţie naţională. 
    (2) Afişele şi publicaţia vor cuprinde: 
    a) denumirea instanţei care a emis somaţia, numărul şi data încheierii prin 
care s-a dispus emiterea; 
    b) numele, prenumele sau denumirea posesorului şi domiciliul sau, după 
caz, sediul acestuia; 
    c) precizarea că acesta invocă dobândirea proprietăţii sau a unui alt drept 
real prin uzucapiune; 
    d) indicarea precisă a imobilului, cu adresa poştală şi, dacă este cazul, cu 
număr cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, iar în lipsa 
acestora, cu precizarea vecinătăţilor; 
    e) somaţia către toţi cei interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în 
caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se 
va trece la judecarea cererii. 
    (3) Cheltuielile necesare efectuării formalităţilor de afişare şi publicare 
sunt în sarcina reclamantului. 
    (4) Îndeplinirea acestor formalităţi va fi constatată într-un proces-verbal, 
întocmit de grefier, ce se va depune la dosarul cauzei. 
    (5) Dacă nu s-au făcut opoziţii în termenul prevăzut la alin. (2) lit. e) sau 
dacă cel înscris în cartea funciară este decedat ori şi-a încetat existenţa 
juridică sau a renunţat la proprietate, instanţa se va pronunţa în camera de 
consiliu, după ascultarea reclamantului şi a martorilor şi verificarea 
îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru dobândirea dreptului reclamat 
în temeiul uzucapiunii, prin încheiere. 
    (6) Dacă s-au formulat opoziţii la cererea de uzucapiune, acestea vor fi 
comunicate reclamantului, pentru a formula întâmpinare potrivit 
dispoziţiilor de drept comun. După primirea întâmpinării se va fixa termen 
pentru soluţionarea cererii de înscriere, cu citarea reclamantului şi a 
oponenţilor, cărora li se va comunica şi câte o copie de pe cererea de 
înscriere şi întâmpinarea depusă de reclamant. 
    (7) În ambele cazuri, instanţa va cerceta dacă sunt îndeplinite cerinţele 
prevăzute de Codul civil pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul 
uzucapiunii. 
    (8) Încheierea sau, după caz, hotărârea este supusă numai apelului. 
    ART. 1052 
    Înscrierea în cartea funciară a dreptului uzucapat 
    (1) Reclamantul va putea cere înscrierea provizorie a dreptului ce a 
uzucapat, în temeiul încheierii date potrivit art. 1.051 alin. (5) sau, după caz, 



al hotărârii judecătoreşti, de primă instanţă, prin care s-a admis cererea de 
înscriere, înainte de rămânerea definitivă a acesteia. Justificarea înscrierii 
provizorii se va face pe baza încheierii sau, după caz, a hotărârii 
judecătoreşti, rămase definitivă. 
    (2) În toate cazurile, registratorul de carte funciară nu va putea dispune 
înscrierea dreptului, în temeiul uzucapiunii, dacă acesta a fost intabulat sau 
înscris provizoriu în folosul unei alte persoane, chiar după împlinirea 
termenului de uzucapiune; în cazul în care s-a făcut numai o notare, se va 
putea dispune înscrierea dreptului, fără ca înscrierea să fie opozabilă celui 
care a cerut notarea. 
    (3) Reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii, în 
condiţiile legii, în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în 
temeiul uzucapiunii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL XIII 
    Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute 
 
    ART. 1053 
    Refacerea dosarelor sau înscrisurilor în cauzele în curs de soluţionare 
    (1) Dosarele sau înscrisurile privitoare la o pricină în curs de judecată, 
dispărute în orice mod, se pot reface de însăşi instanţa învestită cu 
judecarea cauzei. 
    (2) În scopul prevăzut la alin. (1), instanţa va fixa termen, chiar din oficiu, 
citând părţile şi, după caz, martorii şi experţii; va cere copii de pe 
înscrisurile ce i-au fost trimise de autorităţi şi de care părţile s-au folosit sau 
de pe înscrisurile depuse de părţi, dispunând totodată să se scoată din 
registrele instanţei toate datele privitoare la înscrisurile ce se refac. 
    (3) Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe înscrisurile 
dispărute ce se află în posesia părţilor ori a altor persoane sau a autorităţilor. 
    (4) Încheierea nu va putea fi atacată decât odată cu fondul. 
    (5) Înscrisurile refăcute ţin locul originalelor, până la găsirea acestora. 
    ART. 1054 
    Refacerea hotărârilor dispărute 
    (1) Dacă dosarul sau înscrisurile dispărute priveau o pricină în care se 
pronunţase o hotărâre, această hotărâre se va reface de către instanţa care 
a pronunţat-o, după cel de-al doilea exemplar al hotărârii păstrat la mapă, 
iar dacă şi acel exemplar ar fi dispărut, vor putea servi la refacere copiile 
legalizate de pe hotărâre, ce s-au încredinţat părţilor sau altor persoane. 
    (2) În acest scop, instanţa va putea să dispună, din oficiu, să se facă 
publicaţii într-un ziar de largă răspândire, cu invitaţia ca orice posesor al 
unei copii de pe hotărâre să o depună la grefa instanţei care a ordonat 
publicaţia. 
    (3) Dacă hotărârea nu se poate reface pe calea arătată la alin. (1) şi (2), 
se va trece la refacerea ei de către instanţa care a pronunţat-o, potrivit 
dispoziţiilor art. 1.053. 
    (4) În situaţia în care dosarul, inclusiv hotărârea, nu se pot reface nici 
potrivit alin. (3), iar cauza se află în apel, instanţa de apel va judeca din nou 
pricina în fond. Pentru judecata din nou a cauzei, părţile sunt obligate să 
facă dovada că între ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecării şi că 
acesta a fost soluţionat prin hotărâre judecătorească. Dovada se va face cu 
orice înscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidenţe ale instanţei 
judecătoreşti sau ale altor autorităţi. 
    (5) Când procesul se află în recurs, iar dosarul, inclusiv hotărârile date în 
primă instanţă sau apel, nu pot fi refăcute nici potrivit alin. (3), instanţa de 
recurs va trimite cauza instanţei de apel pentru a proceda potrivit alin. (4). 
    (6) Dacă în cursul judecării a fost găsită hotărârea dispărută, cererea de 
refacere va fi respinsă. 
    (7) Dacă ulterior judecării cererii de refacere hotărârea dispărută a fost 
găsită, hotărârea refăcută potrivit prevederilor alin. (3), (4) şi (5) va fi 
anulată de către instanţa care a pronunţat-o. 



    ART. 1055 
    Refacerea hotărârilor definitive 
    Dispoziţiile art. 1.053 şi 1.054 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în 
care se solicită refacerea unei hotărâri definitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TITLUL XIV     Cauţiunea judiciară 
 
    ART. 1056     Stabilirea cauţiunii şi depunerea ei 
    (1) Când legea prevede darea unei cauţiuni, suma datorată de parte cu 
acest titlu se stabileşte de către instanţă în condiţiile legii şi se depune la 
Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituţie de credit 
care efectuează astfel de operaţiuni, pe numele părţii respective, la 
dispoziţia instanţei sau, după caz, a executorului judecătoresc. 
    (2) Dacă legea nu prevede altfel, cauţiunea nu va reprezenta mai mult de 
20% din valoarea obiectului cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect nu 
este evaluabil în bani, nu va putea depăşi suma de 10.000 lei. 
    ART. 1057 
    Depunerea în numerar sau în instrumente financiare 
    (1) Cauţiunea se depune, de regulă, în numerar. 
    (2) La cererea debitorului cauţiunii şi dacă partea în favoarea căreia se 
depune declară în mod expres că este de acord, cauţiunea va putea consta şi 
în instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plată. Cu toate 
acestea, acordul părţii nu este necesar în cazul titlurilor emise de stat sau 
de unităţile administrativ-teritoriale. 
    (3) Valoarea instrumentelor financiare prevăzute la alin. (2) este aceea 
arătată în cuprinsul lor. 
    ART. 1058 
    Oferirea de garanţii reale 
    (1) Sub rezerva acceptării exprese de către beneficiar, se poate oferi 
cauţiune şi un drept de ipotecă imobiliară sau mobiliară ori o creanţă 
ipotecară, dacă valoarea acesteia este cel puţin egală cu valoarea cauţiunii 
stabilite de instanţă, în condiţiile legii. 
    (2) Când s-a acceptat cu titlu de cauţiune un drept de ipotecă, instanţa va 
dispune, din oficiu, intabularea acestuia sau, după caz, înregistrarea la 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 
    (3) Cauţiunea care constă într-o creanţă ipotecară produce efecte din 
momentul înscrierii sau notării rangului în cartea funciară sau, după caz, în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Înscrierea sau, după caz, 
notarea se va dispune de către instanţă din oficiu. 
    (4) Când cauţiunea nu mai este necesară, instanţa va ordona, din oficiu, 
radierea înscrierilor făcute. 
    ART. 1059 
    Aducerea unui garant 
    (1) La cererea debitorului cauţiunii, instanţa poate încuviinţa, cu acordul 
expres al beneficiarului cauţiunii, ca în locul bunurilor arătate la art. 1.056 - 
1.058, să fie adus un garant. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va stabili, cu citarea părţilor, un 
termen la care garantul să fie înfăţişat. 
    (3) Dacă garantul este încuviinţat de instanţă, el va da în faţa acesteia ori 
prin înscris autentic, depus la dosarul cauzei, o declaraţie că este de acord 
să garanteze până la nivelul sumei stabilite de instanţă. 



    ART. 1060 
    Indisponibilizarea cauţiunii 
    Când cauţiunea a fost depusă în numerar sau în instrumente financiare, ea 
nu poate fi urmărită de creditorii depunătorului decât în măsura în care 
urmează a-i fi restituită acestuia. De asemenea, cauţiunea nu va putea fi 
urmărită nici de creditorii depozitarului. 
    ART. 1061 
    Procedura de stabilire a cauţiunii 
    (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, instanţa va cita părţile în termen 
scurt, în camera de consiliu, şi va stabili de urgenţă cauţiunea. 
    (2) Instanţa se pronunţă printr-o încheiere care poate fi atacată odată cu 
hotărârea prin care s-a dispus asupra cauţiunii. 
    (3) Când există urgenţă, instanţa va putea stabili cauţiunea şi fără citarea 
părţilor. În acest caz, cauţiunea se va depune numai în numerar, într-un 
termen stabilit de instanţă. Debitorului cauţiunii îi va fi comunicată 
încheierea prin care cauţiunea a fost stabilită, de la data acestei comunicări 
începând a curge termenul pentru plata cauţiunii. 
    (4) Nedepunerea cauţiunii în termenul prevăzut la alin. (3) atrage 
desfiinţarea de drept a măsurilor în legătură cu care s-a dispus stabilirea 
cauţiunii. 
    ART. 1062 
    Înlocuirea cauţiunii în numerar 
    Cel care a depus cauţiunea în numerar va putea cere ulterior ca, în 
condiţiile stabilite de prezentul titlu, suma în numerar să fie înlocuită cu 
alte bunuri ori prin aducerea unui garant. În acest caz, dispoziţiile art. 1.061 
alin. (1) şi (2) rămân aplicabile. 
    ART. 1063 
    Restituirea cauţiunii 
    (1) Cauţiunea depusă se va restitui, la cerere, după soluţionarea prin 
hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea, 
respectiv după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus. 
    (2) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra 
acesteia cel îndreptăţit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii 
cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii, 
prevăzute la alin. (1). Cu toate acestea, cauţiunea se restituie de îndată 
dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea 
celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin 
încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus. 
    (3) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii cu citarea 
părţilor, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanţa ierarhic 
superioară. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunţată de 
una dintre secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă. 
    (4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa 
va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii.     
 


