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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
           COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                               Bucureşti, 29.03.2003 

                                                    Nr. 747/2003 
   

                                                                                      R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind 

modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost  sesizată spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă, trimis cu adresa nr.747/2003 din 3 februarie 2004 şi înregistrat sub nr.31/34  din 4 februarie 
2004. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 933 din 26.06. 2003, a avizat favorabil  iniţiativa legislativă. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 17 decembrie 2003. 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă în scopul unificării practicii judiciare 
şi al asigurării stabilităţii raporturilor juridice civile, prin eliminarea recursului în anulare. 

De asemenea, se reglementează repartizarea între judecătorii şi tribunale a competenţei materiale de primă 
instanţă în materie civilă şi comercială, după criterii valorice, curţile de apel urmând să judece în primă instanţă 
procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale. 

Ca urmare a eliminării căii de atac a recursului în anulare, se propune introducerea unui nou motiv de 
revizuire pentru situaţia în care, printr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a constatat o încălcare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

flori
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La comisie au fost depuse, în scris, amendamente formulate de  deputaţii: Cornel Bădoiu, Emil Boc, Lucian 
Bolcaş, precum şi propuneri din partea Ministerului Justiţiei. 

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a finalizat dezbaterea 
asupra proiectului de lege, în prezenţa domnului Cristian Diaconescu, ministrul justiţiei, precum şi a domnului Paul 
Florea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţa din 29 martie 2004. 

După dezbateri cu caracter general, s-a  trecut la examinarea pe articole a iniţiativei legislative, concomitent 
cu examinarea amendamentelor depuse în scris, în termen, sau formulate verbal în cursul dezbaterilor de către 
membrii comisiei. 
 Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă cu amendamente 
admise, care sunt prevăzute în Anexa nr.1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2. 
 Din numărul total de 24 de membri ai comisiei, au fost prezenţi la dezbateri  23  de deputaţi. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
  
PREŞEDINTE,                                                                              SECRETAR 
Prof. univ.dr. Ion NEAGU                                                            FLORIN IORDACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri 
Diaconu Dumitra 
Dr. Nicolae Voiculescu 
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ANEXA I 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1. Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 58 din 25 
iunie 2003 privind modificarea şi 
completarea Codului de procedură 
civilă publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 
2003, cu următoartele modificări şi 
completări: 

Text nemodificat.  

2. 1. La articolul I, punctul 4 va avea 
următorul cuprins: 
   „4. Punctul 2 al  articolului 2 se 
abrogă.” 
 
   2. La articolul I, după punctul 4, se 
introduce un punct nou, pct.41, cu 
următorul cuprins: 
  „41. Punctul 3 al articolului 2 va 
avea următorul cuprins: 

1. La articolul I, punctul 4 va avea 
următorul cuprins: 
    „4. Punctele 2 şi 3 ale articolului 
2 vor avea următorul cuprins: 
     2. ca instanţe de apel, apelurile 
declarate împotriva hotărârilor 
pronunţate de judecătorie în 
primă instanţă, în cazurile expres 
prevăzute de lege; 
 

 
   Pentru a menţine competenţa 
tribunalului de a soluţiona apelurile şi 
recursurile în cazuri excepţionale.  
 
 
 
    Completarea la pct. 3 al art. 2 se 
justifică pentru sublinierea cazurilor 
prevăzute de lege. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

   3.  ca instanţe de recurs, recursurile în 
cazurile prevăzute de lege.” 

    3. ca instanţe de recurs, 
recursurile în cazurile expres 
prevăzute de lege.” 
 
Autor: Comisia juridică 

3. 3. La articolul I, punctul 5, la 
articolul 3, după pct.2, se introduce 
un punct nou, pct.21, cu următorul 
cuprins: 
 „21. ca instanţe de recurs, recursurile 
în cazurile prevăzute de lege;” 
 

    2. La articolul I, punctul 5, la 
articolul 3, după pct.2, se introduce 
un punct nou, pct.21, cu următorul 
cuprins: 
 „21. ca instanţe de recurs, recursurile 
în cazurile expres prevăzute de lege;”
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică 

   Ca urmare a comasării pct.1 cu 
pct.2, prin renumerotare pct.3 devine 
pct. 2. 
      Completarea se justifică pentru 
sublinierea cazurilor prevăzute de 
lege. 
 

4.  (Punctul 7 din OUG nr. 58/2003)  
 
   
7. Alineatul 1 al articolului 282 va 
avea următorul cuprins: 
    „ Hotărârile date în primă instanţă 
de judecătorie şi tribunal sunt supuse 
apelului la curtea de apel.” 

 
3. La articolul I pct. 7 alineatul 1 
al articolului 282 va avea 
următorul cuprins: 
    „ Hotărârile date în primă instanţă 
de judecătorie şi tribunal sunt 
supuse apelului la curtea de apel, 
dacă prin lege nu se  prevede 

  
    Pentru corelare cu soluţia potrivit 
căreia, în mod excepţional, apelul 
poate fi soluţionat şi de tribunal. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

altfel.” 
Autor: Comisia juridică 

5. 4.  La articolul I, după punctul 7, se 
introduce un punct nou, punctul 71, 
cu următorul cuprins: 
“71. Alineatul 1 al articolului 2821 se 
abrogă.” 

 4.  La articolul I, după punctul 7, 
se introduce un punct nou, 
punctul 71, cu următorul cuprins: 
“71. Alineatul 1 al articolului 2821 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
      “Nu sunt supuse apelului 
hotărârile judecătoreşti date în 
primă instanţă în cererile 
introduse pe cale principală 
privind pensii de întreţinere, litigii 
al căror obiect are o valoare de 
până la 1 miliard lei inclusiv atât 
în materie civilă cât şi în materie 
comercială, acţiunile posesorii, 
cele referitoare la înregistrările în 
registrele de stare civilă, luarea 
măsurilor asiguratorii, precum şi 
în alte cazuri prevăzute de lege.” 

Autor: Comisia juridică 

 
 
 
 
      În vederea degrevării Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, s-a apreciat ca 
oportună soluţia menţinerii unei 
singure căi de atac – recursul cu 
caracter devolutiv, corelându-se cu 
amendamentul referitor la menţinerea  
dispoziţiilor art.3041. 

6.    
  5. La articolul I, punctul 8 va avea 
următorul cuprins: 
  „8. La articolul 299 se introduc 

        
    5. La articolul I, punctul 8 va 
avea următorul cuprins: 
      „8. La articolul 299, se 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

două noi alineate, cu următorul 
cuprins:  
   Recursul se soluţionează de către 
Curtea Supremă de Justiţie, dacă prin 
lege nu se prevede altfel. 
       În situaţiile în care, potrivit 
dispoziţiilor prezentului cod sau ale 
legii speciale, încheierile sau alte 
hotărâri pronunţate de instanţele 
judecătoreşti sunt supuse numai 
recursului, judecarea acestei căi de atac 
este de competenţa instanţei ierarhic 
superioare celei care a pronunţat 
hotărârea în cauză, sau, după caz, de 
competenţa instanţei expres prevăzute 
de lege. Dispoziţiile art. 308  nu sunt 
aplicabile.” 
 
 

introduc două noi alineate, cu 
următorul cuprins:  
        Recursul se soluţionează de 
către Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, dacă prin lege nu se 
prevede altfel. 
        În situaţiile în care, potrivit 
dispoziţiilor prezentului cod sau ale 
legii speciale, încheierile sau alte 
hotărâri pronunţate de instanţele 
judecătoreşti sunt supuse numai 
recursului, judecarea acestei căi de 
atac este de competenţa instanţei 
imediat superioare celei care a 
pronunţat hotărârea în cauză, sau, 
după caz, de competenţa instanţei 
expres prevăzute de lege.” 
 
Autor: Comisia juridică 
 

          
 
 
  Pentru actualizarea denumirii acestei 
instanţe, conform Constituţiei 
revizuite. 
  Precizarea din finalul textului nu 
mai este necesară faţă de eliminarea 
procedurii verificării admisibilităţii în 
principiu a recursului. 
 

7.     6. La articolul I punctul 9, 
articolul 3021 va avea următorul 
cuprins: 
    "Art. 3021-  Cererea de recurs va 
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, 
următoarele menţiuni: 

   6. La articolul I punctul 9, 
articolul 3021 va avea următorul 
cuprins: 
  "Art. 3021-   Cererea de recurs va 
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, 
următoarele menţiuni: 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

    a). numele, domiciliul sau reşedinţa 
părţilor ori, pentru persoanele juridice, 
denumirea şi sediul lor, precum şi, 
după caz, numărul de înmatriculare în 
registrul comerţului sau de înscriere în 
registrul persoanelor juridice, codul 
unic de înregistrare sau, după caz, 
codul fiscal şi contul bancar. Dacă 
recurentul locuieşte în străinătate, va 
arăta şi domiciliul ales în România, 
unde urmează să i se facă toate 
comunicările privind procesul; 
    
 
 b). indicarea hotărârii care se atacă; 
 
   c). motivele de legalitate pe care se 
întemeiază recursul şi dezvoltarea lor 
sau, după caz, menţiunea că motivele 
vor fi depuse printr-un memoriu 
separat; 
 
    d). semnătura. 
      
(2) La cererea de recurs se vor ataşa 
copii legalizate de pe hotărârile 

    1. numele, domiciliul sau 
reşedinţa părţilor ori, pentru 
persoanele juridice, denumirea şi 
sediul lor, precum şi, după caz, 
numărul de înmatriculare în registrul 
comerţului sau de înscriere în 
registrul persoanelor juridice, codul 
unic de înregistrare sau, după caz, 
codul fiscal şi contul bancar. Dacă 
recurentul locuieşte în străinătate, va 
arăta şi domiciliul ales în România, 
unde urmează să i se facă toate 
comunicările privind procesul; 
     
2. indicarea hotărârii care se atacă; 
 
    3. motivele de nelegalitate pe 
care se întemeiază recursul şi 
dezvoltarea lor sau, după caz, 
menţiunea că motivele vor fi depuse 
printr-un memoriu separat; 
   
  4. semnătura. 
 
    (2) - se elimină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru indreptarea unei erori 
materiale 

 
 
 
 
 
 

   Se elimină alineatul 2, ca urmare a 
renunţării la   procedura de verificare 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

pronunţate în cauză în primă 
instanţă şi după caz, în apel, dovada 
achitării taxei de timbru pentru 
verificarea admisibilităţii recursului 
în condiţiile legii, precum şi a 
depunerii recursului în termenul 
legal. 
 

(3)  Memoriul cuprinzând motivele 
de recurs şi dezvoltarea lor se  
depune, sub sancţiunea nulităţii, la 
instanţa a cărei hotărâre se atacă.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Memoriul cuprinzând motivele 
de recurs şi dezvoltarea lor se 
depune, sub sancţiunea nulităţii, la 
instanţa a cărei hotărâre se atacă. 
 

Autor: Comisia juridică 
 

a admisibilităţii în principiu a 
recursului. 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă, prin eliminarea 
alin.(2), alin.(3) devine alin.(2), ca 
urmare a renumerotării textelor. 

8.  
 7. La articolul I, după punctul 10 se 
introduc şase puncte noi pct. 101-106, 
cu următorul cuprins:  
 
 „101. Alineatul 6 al articolului 303 se 
 modifică şi va avea  următorul cuprins:
„ După împlinirea termenului de recurs 
ori, dacă este cazul, a termenului de  
motivare a acestuia pentru toate părţile, 
 instanţa a cărei hotărâre se atacă va  

   
 7.  La articolul I, după punctul 10 
se introduc două puncte noi, 
punctele 101 şi 102, cu următorul 
cuprins:  
 
Se elimină 
 
 
 
 

 
   Ca urmare a eliminării procedurii 
verificării admisibilităţii în principiu 
a recursului, modificările propuse la 
pct. 101, 103 , 104 , 105 nu se mai 
justifică. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

înainta instanţei de recurs cererea de  
recurs şi înscrisurile prevăzute la art.3021

alin.2 şi 3.” 
 
   102. Partea introductivă a 
articolului 304 va avea următorul 
cuprins: 
      „Art. 304.- Modificarea sau casarea 
unor hotărâri se poate cere în 
următoarele situaţii, numai pentru 
motive de nelegalitate:” 
 
    103.  Punctul 10 al articolului 304 
se abrogă 
 
    104. La articolul 304, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, cu următorul cuprins: 
      „La examinarea motivelor de 
nelegalitate invocate de părţi, când 
va aprecia asupra recursului, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie  va 
urmări ca legea să fie interpretată şi 
aplicată unitar de către celelalte 
instanţe judecătoreşti.” 
 

 
 
 
 
     „101. – Text nemodificat 
 
 
 Se elimină.    
  
 
 
 
Se elimină.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină.    
 
 
     

 
 
 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 101 din proiectul de 
lege, pct. 102 devine pct. 101 cu 
acelaşi conţinut. 
 
 
 
 
 
 
     Faţă de modificarea preambulului 
articolului 304, abrogarea punctului 
10 al art.304 nu se mai justifică. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

       105. Articolul 3041 se abrogă. 
 
       
 
 
 
 
       106. Articolul 305 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
        Art. 305.- În instanţa de recurs nu 
se pot produce probe noi, cu excepţia 
înscrisurilor, care pot fi depuse până la  
închiderea dezbaterilor.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

102.  Text nemodificat 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică 

Corelativ cu soluţia propusă la art. 
2821, se elimină dispoziţia privind 
abrogarea art. 3041, asigurându-se, 
astfel, caracterul devolutiv al 
recursului în situaţiile în care nu 
există apel. 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 101 şi 103-105 din 
proiectul de lege, pct. 106 devine pct. 
102 cu acelaşi conţinut. 
 
 

9.      8. La articolul I punctul 11, 
articolul 308 va avea următorul 
cuprins:  
 
   "Art. 308. -  Preşedintele instanţei 
sau preşedintele secţiei, primind 
cererea de recurs stabileşte un complet 
format din 3 judecători, care va decide 
cu majoritate de voturi, în camera de 
consiliu, asupra admisibilităţii în 
principiu a recursului. 

8.  La articolul I, punctul 11 se 
abrogă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   Modificările propuse la pct.11 din 
OUG nr. 58/2003 se abrogă ca 
urmare a renunţării la procedura 
verificării admisibilităţii în principiu 
a recursului. Se revine, astfel, la 
forma articolului 308 anterioară OUG 
nr. 58/2003.  
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

        Preşedintele instanţei sau 
preşedintele secţiei poate desemna un 
judecător dintre judecătorii de la alin. 
(1) sau un magistrat- asistent care 
întocmeşte raportul asupra 
admisibilităţii în principiu a recursului. 
        Raportorul va verifica dacă 
recursul îndeplineşte cerinţele de 
formă, dacă motivele invocate se 
încadrează în cele prevăzute de art. 304 
şi va arăta poziţia jurisprudenţei şi a 
doctrinei în problemele de drept vizând 
dezlegarea dată prin hotărârea atacată. 
Dacă apreciază că este necesar, 
raportorul va solicita dosarul cauzei.    
         În cazul în care completul 
constată că recursul nu îndeplineşte 
cerinţele de formă sau că motivele de 
recurs invocate şi dezvoltarea lor nu se 
încadrează în cele prevăzute de art. 
304, anulează sau, după caz, respinge 
recursul printr-o decizie motivată, 
pronunţată fără citarea părţilor, care nu 
este supusă nici unei căi de atac.  
 
Decizia se comunică recurentului. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

         Dacă se apreciază că recursul 
îndeplineşte cerinţele de formă şi că 
motivele invocate şi dezvoltarea lor se 
încadrează în cele prevăzute în art.304  
se pronunţă, fără citarea părţilor, o 
încheiere de admitere în principiu a 
recursului. Prin aceeaşi încheiere se 
fixează termen de judecată în şedinţă 
publică, dispunându-se citarea părţilor. 
Recurentul i se va pune în vedere 
obligaţia achitării taxei de timbru până 
la primul termen. Intimatului i se vor 
comunica motivele de recurs şi 
obligaţia depunerii întâmpinării cu cel 
puţin 5 zile înainte de termenul de 
judecată.  
       O dată  cu stabilirea termenului de 
judecată în şedinţă publică, instanţa de 
recurs va solicita instanţei a cărei 
hotărâre se atacă dosarul cauzei dacă 
acesta nu a fost solicitat de raportor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

10.        9. La articolul I punctul 12, 
alineatul 1 al articolului 309 se 
abrogă. 
 

      9.  La articolul I, punctul 12 se 
abrogă. 
 
     Autor: Comisia juridică. 

Ca urmare a renunţării la procedura 
verificării admisibilităţii în principiu 
a recursului (se revine la forma 
textului, anterioară OUG 58/2003). 

11.        10. La articolul I punctul 13, 
alineatul 3 al articolului 312 va avea 
următorul cuprins: 
        Modificarea hotărârii atacate se 
pronunţă pentru motivele prevăzute de 
art. 304 pct. 6, 7, 8, 9, iar casarea, 
pentru cele prevăzute de art. 304 pct. 1, 
2, 3, 4 şi 5, precum şi în toate cazurile 
în care instanţa a cărei hotărâre este 
recurată a soluţionat procesul fără a 
intra în cercetarea fondului sau 
modificarea hotărârii nu este posibilă, 
fiind necesară administrarea de probe 
noi. Dacă sunt găsite întemeiate mai 
multe motive, dintre care unele atrag 
modificarea, iar altele casarea, instanţa 
de recurs va casa în întregime hotărârea 
atacată pentru a se asigura o judecată 
unitară. 
 
 
 

     10.-se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ca urmare a reintroducerii 
punctului 10 al articolului 304, 
modificarea textului nu mai este 
necesară (se menţine textul din 
ordonanţă). 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

12      11. La articolul I, punctul 18, 
articolul 7208 va avea următorul 
cuprins: 
      „Art. 7208-Hotărârile date în primă 
instanţă privind procesele şi cererile în 
materie comercială sunt executorii. 
     Exercitarea în termen a apelului nu 
suspendă de drept executarea.” 

    10.-Text nemodificat. Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 10   din proiectul de 
lege, pct. 11 devine pct. 10 cu textul 
nemodificat. 
 

13.     12. Alineatele 2 şi 3 ale art.II vor 
avea următorul cuprins: 
„Procesele în curs de judecată la data 
schimbării competenţei instanţelor 
legal investite vor continua să fie 
judecate de acele instanţe, cu excepţia 
proceselor şi cererilor în materie 
comercială aflate pe rolul curţilor de 
apel, în primă instanţă, al căror obiect 
are o valoare de peste 10 miliarde lei. 
Cererile în anulare împotriva 
ordonanţelor privind somaţia de plată, 
pronunţate de tribunal în cauze 
comerciale al căror obiect are o valoare 
de până la 1 miliard lei inclusiv se vor 
soluţiona tot de către tribunal. În caz de 
casare cu trimitere spre rejudecare, 
dispoziţiile prezentei ordonanţe de 

11-Text nemodificat. Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 10   din proiectul de 
lege, pct. 12 devine pct. 11 cu textul 
nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

urgenţă privitoare la competenţă sunt 
aplicabile.  
   Hotărârile pronunţate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă rămân supuse 
căilor de atac, motivelor şi termenelor 
prevăzute de legea sub care au fost 
pronunţate.” 

14.  
    13. După art.III, se introduc trei 
articole noi, art. IV-VI, cu următorul 
cuprins: 
 
  „Art.IV. Ordonanţa Guvernului nr. 
5/2001 privind procedura somaţiei de 
plată, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 
2001, aprobată prin Legea nr. 
295/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:   

 
      1. Alineatul (1) al articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:    
       Cererile privind somaţia de plată se 

 
   12. După art.III, se introduc două 
articole noi, art. IV şi V, cu 
următorul cuprins: 
 
Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Text nemodificat 
 
 
 

 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 10   din proiectul de 
lege, pct. 13 devine pct. 12. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

depun la instanţa competentă pentru 
judecarea fondului cauzei în primă 
instanţă. 
          
       2.  Alineatul  (3) al articolului 8 
se abrogă. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Art.V – Legea nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.173 din 29 iulie 1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică  şi se completează după 

 
 
 
 
2. Text nemodificat 
 
 
     
     
 
  La  art. IV, după punctul 2 se 
introduce punctul 3, cu următorul 
cuprins:   
     „3. Alineatul 5 al articolului 8 
va avea următorul cuprins: 
     Hotărârea prin care a fost 
respinsă cererea în anulare este 
irevocabilă.” 
 
 
Text nemodificat 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
     
       
 
  
 
 
 
 
 
 În vederea degrevării instanţei 
supreme de soluţionarea unor 
recursuri, având în vedere faptul că 
partea are la îndemână şi calea 
dreptului comun.  
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

cum urmează:  
 
    1. După articolul 11 se introduce 
un articol nou, art.111, având 
următorul cuprins:          
      Art.111 – Cererile pentru verificarea 
admisibilităţii recursului se timbrează 
astfel: 

a) cu 300.000 lei în cazurile 
prevăzute la art. 11 alin. 1 ; 

b) cu 50.000 lei în cazurile 
prevăzute de art. 11 alin. 2.” 

2. După articolul 171 se introduce un 
articol nou, articolul 172  cu 
următorul cuprins: 
„Art. 172 –Sunt scutite de taxa judiciară 
de timbru cererile pentru dizolvarea 
societăţilor comerciale şi a grupurilor 
de interes economic, formulate de 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului.” 
 
   3. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
   „ Art.18 – (1) Determinarea 
cuantumului taxelor judiciare de timbru 

 
 
   1.- Se elimină       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
1. Text nemodificat 
 
     
      
 
 
 
 
 
 

2. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
(1) Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 Ca urmare a eliminării procedurii de 
verificare a admisibilităţii în principiu 
a recursului, textul  nu se mai 
justifică.  
         
 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.2 devine pct. 1 cu 
textul nemodificat. 
 
 
 
 
    
 
 Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.3 devine pct. 2. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

se face de către instanţa de judecată 
sau, după caz, de Ministerul Justiţiei. 
     (2) Împotriva modului de stabilire a 
taxei judiciare de timbru se poate face 
cerere de reexaminare, la aceeaşi 
instanţă, în termen de trei zile de la 
data la care s-a stabilit taxa sau de la 
data comunicării sumei datorate. 
 
      (3) Cererea se soluţionează în 
camera de consiliu, fără citarea părţilor,  
în termen de 5 zile. 
 
 
 
(4) În cazul admiterii integrale sau 
parţiale a cererii de reexaminare, taxa 
de timbru se restituie total , sau, după 
caz, proporţional cu reducerea sumei 
contestate. 
   
4. După articolul 18 se introduce un 
articol nou, art.181      cu următorul 
cuprins: 
„Art.181  În cazul taxelor datorate 
pentru cereri adresate Ministerului 

 
 
(2) Text nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 (3) Cererea se soluţionează în 
camera de consiliu, de un alt 
complet, fără citarea părţilor, prin 
încheiere irevocabilă.     
 
 
(4) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
3. Text nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
Modificarea este necesară pentru 
precizarea aspectelor referitoare la 
complet, termen şi caracterul 
irevocabil al încheierii prin care se 
soluţionează cererea de  reexaminare 
a modului de stabilire a taxei 
judiciare de timbru. 
 
 
 
 
 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.4 devine pct. 3 cu 
textul nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Justiţiei, soluţionarea cererii de 
reexaminare  este de competenţa 
Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.” 
 
5. Articolul 21 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.21-(1) Instanţa judecătorească 
poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări 
sau amânări pentru plata taxelor 
judiciare de timbru în condiţiile art.74-
81 din Codul de procedură civilă. 
 (2) Pentru taxele datorate Ministerului 
Justiţiei, cererea de acordare a 
scutirilor, reducerilor, eşalonărilor sau 
amânărilor pentru plata taxelor 
judiciare de timbru se soluţionează de 
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.” 
 
6. Articolul 22 se abrogă. 
 
7. Articolul 25 va avea următorul 
cuprins: 
„Art 25.-(1) Din sumele realizate din 
cheltuielile judiciare avansate de stat 
din bugetele aprobate Ministerului 
Justiţiei şi Ministerului Public pentru 

 
 
 
 
4. Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Text nemodificat 
 
6. Text nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.5 devine pct. 4 cu 
textul nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.6 devine pct.5  cu 
textul nemodificat. 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.7 devine pct. 6 cu 
textul nemodificat. 
 
 



 20

Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

desfăşurarea proceselor penale, care 
sunt suportate de părţi sau de alţi 
participanţi la proces, în condiţiile 
prevăzute de Codul de procedură 
penală, precum şi amenzile judiciare, 
un procent de 25 % constituie venituri 
la bugetul de stat şi se cuprind distinct 
în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Ministerului Justiţiei. Executarea silită 
a debitelor se efectuează de organele de 
executare ale unităţilor teritoriale 
subordonate Ministerului Finanţelor 
Publice în a căror rază teritorială îşi are 
domiciliul sau sediul debitorul, potrivit 
legislaţiei privind  executarea silită a 
creanţelor bugetare. 
(2) Din diferenţa de 75 % din sumele 
prevăzute la alin.(1) se constituie un 
fond cu destinaţie specială pentru 
stimularea personalului din sistemul 
justiţiei, în contul nr. 119 01.07-
„Fondul pentru stimularea 
personalului potrivit dispoziţiilor 
legale”. 
(3) Repartizarea veniturilor pe 
beneficiar se face în baza unor norme 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

interne aprobate prin ordin al 
ministrului justiţiei. 
(4) Disponibilităţile de la finele anului 
se vor reporta în anul următor, pentru a 
fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.” 
8. După art.25 se introduce un 
articol nou, art.251 cu următorul 
cuprins: 
„Art.251 
- In scopul colectării sumelor prevăzute 
la art.25, se vor deschide pe seama 
Ministerului Justiţiei conturi la unităţile 
teritoriale ale trezoreriei statului – nr. 
50.32.-„Disponibil din sume colectate 
pentru bugetul de stat”. Lunar , 
Ministerul Justiţiei va vira în fondul cu 
destinaţie specială cota de 75% din 
totalul încasărilor. 
 
Art.VI – Ordonanţa Guvernului nr. 
36/2002 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 670 
din 10 septembrie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum 

 
 
 
 
 
7.Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. VI- se elimină 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prin renumerotare, ca urmare a 
eliminării pct. 1   din cuprinsul art. V, 
nou introdus,  pct.8 devine pct. 7 cu 
textul nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

urmează: 
     

       După alin.(2) al art.61 se 
introduce un nou alineat cu 
următorul cuprins: 
    „(3) Împotriva modului de 
stabilire a taxelor judiciare de 
timbru se poate face cerere de 
reexaminare, potrivit Legii 
nr.146/1997 privind taxele judiciare 
de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Urmare abrogării O.G. 
nr.36/2002, prin Codul fiscal. 
 

15  
     Art. II- Recursurile aflate pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a 
căror admisibilitate în principiu nu a 
fost examinată până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se trimit 
instanţelor competente să le judece 
potrivit dispoziţiilor prezentei legi. 

      
  
  Art. II- (1) Recursurile împotriva 
hotărârilor date fără drept de apel 
potrivit legii în vigoare la data 
pronunţării lor şi aflate pe rolul  
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
se trimit spre judecată instanţelor 
imediat superioare celor care au 
pronunţat hotărârea în primă 
instanţă. 
(2) Recursurile aflate pe rolul 

       
Pentru rezolvarea  situaţiilor 
tranzitorii ce rezultă din modificarea 
textelor OUG 58/2003.  
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
şi care au ca obiect hotărâri prin 
care tribunalele au judecat apeluri 
se trimit spre judecată curţilor de 
apel.  
(3)  Recursurile prevăzute la alin. 
(1) şi (2), a căror admisibilitate în 
principiu nu a fost examinată 
până  la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se scot de pe rol şi 
se trimit, pe cale administrativă, 
instanţelor devenite competente să 
le judece, iar, în cazul în care 
admisibilitatea în principiu a fost 
examinată, se trimit prin 
declinarea competenţei, prin 
încheiere irevocabilă, dată în 
camera de consiliu, fără citarea 
părţilor.”     

16.  După art. II din proiectul de lege se 
introduce un articol nou, art. III, cu 
următorul cuprins: 
 
Art. III – (1) Hotărârile 
pronunţate de judecătorii în 
primă instanţă în materia 

Pentru rezolvarea  situaţiilor 
tranzitorii ce rezultă din modificarea 
textelor OUG 58/2003.  
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Nr. 
crt. 

 
Textul adoptat de Senat 

 

 
Text adoptat de comisie  

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

fondului funciar sunt supuse 
apelului la tribunal şi recursului 
la curtea de apel.  
      (2) În cazurile prevăzute la 
alin.(1), apelurile aflate pe rolul 
curţilor de apel la data intrării în 
vigoare a prezentei legi se trimit la 
tribunale, iar recursurile aflate pe 
rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie se trimit la curţile de apel. 
Dispoziţiile art. II alin.(3) sunt 
aplicabile în mod corespunzător. 
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Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
1. Art. I din Legea de aprobare 

1. La articolul I, punctul 4 va avea 
următorul cuprins:
”4. Punctul 2 al articolului 2 se 
abrogă.” 
2. La articlul I, după punctul 4, se 
introduce un punct nou, pct. 41, cu 
următorul cuprins: 
„41 Punctul 3 al art. 2 va avea 
următorul cuprins: 
3.ca instanţe de recurs, recursurile 
încazurile prevăzute de lege.” 

Art. I din Legea de aprobare se 
elimină 
 
 
 
 
 
Autori: Emil Boc, Adrian Mogoş, 
Lucian Bolcaş 

1. Modificarea competenţelor 
instanţelor civile duce la 
îngreunarea accesului la justiţie. 
2. Prin vot unanim,  comisia a 
ajuns la o delimitare  a comtetenţei 
materiale a instanţelor de la 
diversele niveluri jurisdicţionale. 

2. Art. I pct. 3 din Legea de aprobare 
3. Art. I, punctul 5, la articolul 3 după 
punctul 2, se introduce un punct nou, 
pct. 21, cu următorul cuprins: 
„21 ca instanţe de recurs, recurs, 
recursurile în cazurile prevăzute de 
lege;” 

Art. I pct. 3 din Legea de aprobare 
se elimină 
 
 
 
 
Autor: Lucian Bolcaş 
 

1. Modificarea competenţelor 
instanţelor civile duce la 
îngreunarea accesului la justiţie. 
2. Prin vot unanim,  comisia a 
ajuns la o delimitare  a 
competenţei materiale a 
instanţelor de la diversele niveluri 
jurisdicţionale. 

3. Art. I pct. 5 din ordonanţă: 
„ Art.3.- Curţile de apel judecă: 

Art. I, punctul 5 din Ordonanţă se 
modifică după cum urmează: 

1. Modificarea competenţelor 
instanţelor civile duce la 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
.................................................... 
2. ca instanţe de apel, apelurile 
declarate împotriva hotărârilor 
pronunţate de judecătorii şi tribunale 
înprimă instanţă; 

Art. 3 pct.2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„ 2. ca instanţe de apel, apelurile 
declarate împotriva hotărârilor 
pronunţate de tribunale în primă 
instanţă.” 
Autori: Emil Boc, Adrian Mogoş,  
  

îngreunarea accesului la justiţie. 
2. Prin vot unanim,  comisia a 
ajuns la o delimitare  a 
competenţei materiale a 
instanţelor de la diversele niveluri 
jurisdicţionale. 

4. Art. I pct. 7 din ordonanţă: 
7. Alineatul 1 al articolului 282 va 
avea următorul cuprins: 
„Hotărârile date în primă instanţă de 
judecătorie şi tribunal sunt supuse 
apelului la curtea de apel.” 
 

Art. I punctul 7 din ordonanţă se 
abrogă 
Autori: Emil Boc, Adrian Mogoş 

1. Modificarea competenţelor 
instanţelor civile duce la 
îngreunarea accesului la justiţie. 
2. Prin vot unanim,  comisia a 
ajuns la o delimitare  a 
competenţei materiale a 
instanţelor de la diversele niveluri 
jurisdicţionale. 

5. Punctul 4 din Legea de aprobare   
 
  La articolul I, după punctul 7, se 
introduce un punct nou, punctul 71, 
cu următorul cuprins: 
“71. Alineatul 1 al articolului 2821 se 
abrogă.” 

Punctul 4 din Legea de aprobare   
 
  La articolul I, după punctul 7, se 
introduce un punct nou, punctul 71, 
cu următorul cuprins: 
 „71 Articolul 2821 se abrogă”. 
 
 
Autor: Lucian Bolcaş 
 

1. Pentru o mai bună delimitare a 
competenţelor Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
2.Comisia a decis menţinerea unei 
singure căi de atac, recursul cu 
caracter devolutiv. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
6. Punctul 5 din Legea de aprobare   

   
   La articolul I, punctul 8 va avea 
următorul cuprins: 
  „ 8. La articolul 299 se introduc 
două noi alineate, cu următorul 
cuprins:  
   Recursul se soluţionează de către 
Curtea Supremă de Justiţie, dacă prin 
lege nu se prevede altfel. 
       În situaţiile în care, potrivit 
dispoziţiilor prezentului cod sau ale 
legii speciale, încheierile sau alte 
hotărâri pronunţate de instanţele 
judecătoreşti sunt supuse numai 
recursului, judecarea acestei căi de 
atac este de competenţa instanţei 
ierarhic superioare celei care a 
pronunţat hotărârea în cauză, sau, 
după caz, de competenţa instanţei 
expres prevăzute de lege. Dispoziţiile 
art. 308  nu sunt aplicabile.” 
 
 
 

 Punctul 5 din Legea de aprobare   
se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Lucian Bolcaş 
 
 
 

1. Pentru a se evita 
suprasolicitarea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
2.Prin amendamentele admise, 
Comisia a asigurat degrevarea 
instanţei supreme. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
7. Punctul 6 din Legea de aprobare 

 
   6. La articolul I punctul 9, 
articolul 3021 va avea următorul 
cuprins: 
  "Art. 3021-   Cererea de recurs va 
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, 
următoarele menţiuni: 
.......................................................... 
    c).motivele de legalitate pe care se 
întemeiază recursul şi dezvoltarea lor 
sau, după caz, menţiunea că motivele 
vor fi depuse printr-un memoriu 
separat; 
    ...................................................... 
 

Punctul 6 din Legea de aprobare 
 
   6. La articolul I punctul 9, articolul 
3021 va avea următorul cuprins: 
  "Art. 3021-   Cererea de recurs va 
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, 
următoarele menţiuni: 
.......................................................... 
    3.motivele de nelegalitate sau 
motive de netemeinicie pe care se 
întemeiază recursul şi dezvoltarea lor 
sau, după caz, menţiunea că motivele 
vor fi depuse printr-un memoriu 
separat; 
    ...................................................... 
Autor: Cornel Bădoiu 

 
1. Este necesar a se analiza şi 
temeinicia hotărârilor 
judecătoreşti. 
2. Prin vot, Comisia a apreciat 
necesară invocarea motivelor de 
nelegalitate pe care se întemeiază 
recursul. 

8.   Punctul 7 din Legea de aprobare 
 
  La articolul I, după punctul 10 se 
introduc şase puncte noi, pct. 101-
106, cu următorul cuprins:  
 
………………………………………
… 
   102. Partea introductivă a 
articolului 304  va avea următorul 

Punctul 7 din Legea de aprobare 
 
  La articolul I, după punctul 10 se 
introduc şase puncte noi, pct. 101-106, 
cu următorul cuprins:  
 
………………………………………
… 
   102. Partea introductivă a 
articolului 304  va avea următorul 

1. Este necesar a se adăuga şi 
temeinicia ca motiv al modificări 
sau casării unei hotărâri 
judecătoreşti. 
2. Prin vot, Comisia a apreciat 
necesară invocarea doar a 
motivelor de nelegalitate. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
cuprins: 
      „Art. 304.- Modificarea sau 
casarea unei hotărâri se poate cere în 
următoarele situaţii, numai pentru 
motive de nelegalitate:” 
………………………………………..
 

cuprins: 
      „Art. 304.- Modificarea sau casarea 
unei hotărâri se poate cere în 
următoarele situaţii, pentru motive de 
nelegalitate şi netemeinicie”. 
……………………………………….. 
Autor: Cornel Bădoiu 

9. Punctul 8 din Legea de aprobare: 
 
   8. La articolul I punctul 11, 
articolul 308 va avea următorul 
cuprins:  
 
   "Art. 308. -  Preşedintele instanţei 
sau preşedintele secţiei, primind 
cererea de recurs stabileşte un complet 
format din 3 judecători, care va decide 
cu majoritate de voturi, în camera de 
consiliu, asupra admisibilităţii în 
principiu a recursului. 
        Preşedintele instanţei sau 
preşedintele secţiei poate desemna un 
judecător dintre judecătorii de la alin. 
(1) sau un magistrat- asistent care 
întocmeşte raportul asupra 
admisibilităţii în principiu a 

Punctul 8 din Legea de aprobare se 
modifică după cum urmează: 
„La articolul I punctul 11 articolul 
308 va avea următorul cuprins:  
   "Art. 308. -  Preşedintele instanţei 
sau preşedintele secţiei, primind 
cererea de recurs stabileşte un complet 
format din 3 judecători, care va decide 
cu majoritate de voturi, în camera de 
consiliu, asupra admisibilităţii în 
principiu a recursului. 
        Preşedintele instanţei sau 
preşedintele secţiei desemnează un 
judecător dintre judecătorii de la alin. 
(1) sau un magistrat- asistent care 
întocmeşte raportul asupra 
admisibilităţii în principiu a recursului. 
        Raportorul va verifica dacă 
recursul îndeplineşte cerinţele de 

1. Pentru eficientizarea procedurii 
de admisibilitate. 
2.Comisia a decis renunţarea la 
procedura verificării admisibilităţii 
în principiu a recursului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
recursului.  
        Raportorul va verifica dacă 
recursul îndeplineşte cerinţele de 
formă, dacă motivele invocate se 
încadrează în cele prevăzute de art. 
304 şi va arăta poziţia jurisprudenţei şi 
a doctrinei în problemele de drept 
vizând dezlegarea dată prin hotărârea 
atacată. Dacă apreciază că este 
necesar, raportorul va solicita dosarul 
cauzei.    
         În cazul în care completul 
constată că recursul nu îndeplineşte 
cerinţele de formă sau că motivele de 
recurs invocate şi dezvoltarea lor nu 
se încadrează în cele prevăzute de art. 
304, anulează sau, după caz, respinge 
recursul printr-o decizie motivată, 
pronunţată fără citarea părţilor, care 
nu este supusă nici unei căi de atac. 
Decizia se comunică recurentului. 
         
 
 
 
 

formă, dacă motivele invocate se 
încadrează în cele prevăzute de art. 304 
şi va arăta poziţia jurisprudenţei şi a 
doctrinei în problemele de drept vizând 
dezlegarea dată prin hotărârea atacată. 
Dacă apreciază că este necesar, 
raportorul va solicita dosarul cauzei.    
         În cazul în care completul 
constată că recursul nu îndeplineşte 
cerinţele de formă sau că motivele de 
recurs invocate şi dezvoltarea lor nu se 
încadrează în cele prevăzute de art. 
304, anulează sau, după caz, respinge 
recursul printr-o decizie motivată, 
pronunţată, care nu este supusă nici 
unei căi de atac. Decizia se comunică 
recurentului. 
        
 
 
 Dezbaterea privind admisibilitatea 
recursului se face într-o singură 
şedinţă de judecată, cu citarea 
părţilor, fără a se mai da vreun alt 
termen. Prezenţa părţilor nu este 
obligatorie. 
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Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus  şi autorul 
acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere. 

2. Argumente pentru respingere. 
 Dacă se apreciază că recursul 
îndeplineşte cerinţele de formă şi că 
motivele invocate şi dezvoltarea lor se 
încadrează în cele prevăzute în art.304  
se pronunţă, fără citarea părţilor, o 
încheiere de admitere în principiu a 
recursului. Prin aceeaşi încheiere se 
fixează termen de judecată în şedinţă 
publică, dispunându-se citarea 
părţilor. Recurentul i se va pune în 
vedere obligaţia achitării taxei de 
timbru până la primul termen. 
Intimatului i se vor comunica 
motivele de recurs şi obligaţia 
depunerii întâmpinării cu cel puţin 5 
zile înainte de termenul de judecată.  
            O dată  cu stabilirea 
termenului de judecată în şedinţă 
publică, instanţa de recurs va solicita 
instanţei a cărei hotărâre se atacă 
dosarul cauzei dacă acesta nu a fost 
solicitat de raportor 

         Dacă se apreciază că recursul 
îndeplineşte cerinţele de formă şi că 
motivele invocate şi dezvoltarea lor se 
încadrează în cele prevăzute în art.304  
se pronunţă o încheiere de admitere în 
principiu a recursului. Prin aceeaşi 
încheiere se fixează termen de judecată 
în şedinţă publică, dispunându-se 
citarea părţilor. Recurentul i se va pune 
în vedere obligaţia achitării taxei de 
timbru până la primul termen. 
Intimatului i se vor comunica motivele 
de recurs şi obligaţia depunerii 
întâmpinării cu cel puţin 5 zile înainte 
de termenul de judecată.  
            O dată  cu stabilirea termenului 
de judecată în şedinţă publică, instanţa 
de recurs va solicita instanţei a cărei 
hotărâre se atacă dosarul cauzei dacă 
acesta nu a fost solicitat de raportor.  
 
Autor: Lucian Bolcaş 
 

 
 


