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(Abstract)
The current paper deals with the procedure of default 

summons, a summary procedure existent in the former legislation 
– ante february 15th 2013 ( the entry into force of the New Code 
of Civil Procedure) - and governed by legal provisions stipulated 
in two special laws. The two laws coexisted (O.U.G. nr.119/2007 
and O.G. nr.5/2001) covering different areas as far as the quality 
of the litigant parties was concerned and also contained some 
minor differences in the manner in which the procedure itself was 
regulated.

The N.C.C.P. unifies the two special laws and integrated the 
default summons in its content (in the part dedicated to special 
procedures), thus generating doctrinary disputes:  primarily, 
viewing the elements of novelty brought about by the new legislative 
millieu and, secondarily, with regard to questions posed in the 
previous caselaw and yet untranched by the new code. 

Therefore we aim at a brief presentation of the main novelties 
and at a succint pointing out of the issues that have stirred judicial 
debate so far.

Key words: default summon, exception of inadmisibility, means 
of appeal, legal grounds.
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În mod inspirat, legiuitorul Noului Cod de Procedură Civilă1, a 
renunţat prin art 83 lit. g) şi i) din Legea nr.76/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
la procedurile reglementate de O.G. nr.5/2001 privind procedura 
somaţiei de plată2 şi O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din 
contracte între profesionişti3, sistematizând în rândul procedurilor 
speciale codificate procedura ordonanţei de plată, menită să ofere 
un mijloc adecvat pentru recuperarea creanţelor cvasinecontestate4 
de o manieră caracterizată prin celeritate.

Până recent coexistau două proceduri distincte, somaţia de 
plată şi ordonanţa de plată. Cele două nu se suprapuneau nu doar 
prin faptul că erau guvernate de două acte normative distincte, ci şi 
pentru că în realitate subzistau o suită de diferenţe. Bref: în privinţa 
caracterului (cea dintâi era o procedură graţioasă5, cea de-a doua 
una contencioasă6), a regimului probatoriu (la somaţia de plată 
era admisibilă doar proba cu înscrisurile, la ordonanţa de plată era 
aplicabil regimul probatoriu de drept comun), a sferei de aplicare 
(cererea pentru emiterea somaţiei de plată se putea introduce atât 
în litigiile dintre persoanele fizice, dintre comercianţi sau dintre 
comercianţi şi persoane fizice, în timp ce o cerere în vederea 
pronunţării unei ordonanţe de plată se putea purta doar între 
comercianţi), a semnificaţiei juridice a nedepunerii întâmpinării (în 
cazul ordonanţei de plată de prezumţie de recunoaştere a debitului) 
ş.a.m.d. N.C.P.C. a unificat abrogatele acte normative, înglobând 
de o manieră cuprinzătoare unele dintre vechile prevederi şi 
ajustându-le acolo unde era necesar.

1 Legea nr.134/2010 republicată în Monitorul Oficial nr.545/03.08.2012, în continuare 
N.C.P.C.
2 Publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 30 iulie 2001, în continuare O.G. nr.5/2001.
3 Publicată în Monitorul Oficial nr. 738 din 31 octombrie 200, în continuare O.U.G. 
nr.119/2007.
4 O contestare formală  nu echivalează cu contestare, în acest sens a se vedea 
Ordonanţa civilă nr.4733/08-04-2013, pronunţată de  Judecătoria Timişoara în Dosar 
nr.5887/325/2013.
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Dacă iniţial unele instanţe, induse în eroare probabil de 
prevederile art.1018 alin.1 N.C.P.C. şi art.1022 alin.1 N.C.P.C., au 
considerat că această exigenţă a celerităţii presupune neparcurgerea 
fazei de regularizare, ulterior, optica s-a cristalizat şi, în mod 
corect, s-a renunţat la această practică7. O orientare legală şi 
temeinică având în vedere că instanţa este în măsură a statua 
asupra pretenţiilor deduse judecăţii printr-o cerere de chemare în 
judecată doar dacă aceasta cuprinde toate elementele esenţiale şi 
necesare pentru circumstanţierea obiectului, a părţilor şi a cauzei, 
or lipsa acestor elemente poate fi complinită tocmai prin punerea 
în aplicare a procedurii de regularizare8.

Având o unitate de viziune asupra acestui prim aspect, ce poate 
fi catalogat mai degrabă drept o reacţie pripită şi ultra-interpretativă 
a organismului, la o primă confruntare cu un corp străin, urmează 
să abordăm punctual câteva dintre discuţiile ivite şi care îţi menţin 
actualitatea.

Competenţa de soluţionare

Potrivit art.1015 N.C.P.C., cererea privind ordonanţa de plată 
se introduce la instanţa competentă pentru soluţionarea fondului 
cererii în primă instanţă. Aceasta va fi, aşadar, determinată sub 
aspectul competenţei materiale potrivit dispoziţiilor art.94 pct.1 

5 I.Deleanu, Gh.Buta, Procedura somaţiei de plată – doctrină şi jurisprudenţă, Ed. 
C.H.Beck, 2006, pag.105-115.
6 D.N.Teohari, C.M.Ilie, M.A.Bîrlog., B.Cristea, Acţiunile civile şi taxele judiciare de 
timbru, Legea nr.146/1997 comentată, Ed.Hamangiu, 2012, pag.239.
7 Argumentele principale, ulterior combătute şi abandonate, au fost în sensul că textul 
legal de la art.1018 alin.1 N.C.P.C. conţine sintagma ’judecătorul dispune citarea părţilor 
potrivit dispoziţiilor referitoare la pricinile urgente’ şi în sensul că altminteri s-ar nesocoti 
termenul de 45 de zile.
8 De altfel, câtă vreme faza de regularizare intervine şi în cazuri mai urgente, cum ar 
fi cererile de ordonanţă preşedinţială, ar părea lipsit de raţiune, sau cel puţin artificial, 
ca această procedură specială să fie privată de faza premergătoare judecăţii, intitulată 
regularizare. 
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lit.j) N.C.P.C. - pentru cererile a căror valoare este de până la 
200.000 lei , Judecătoria, sau art.95 pct.1 N.C.P.C.- pentru cererile 
care vizează un debit mai mare de 200.000 lei, Tribunalul.

Pentru determinarea exactă a valorii se va ţine seama de art.98 
alin.2 N.C.P.C. care dispune expres că primordială este valoarea 
capătului principal de cerere, neavând nicio înrâurire cu privire la 
stabilirea competenţei valoarea penalităţilor, dobânzilor, fructelor, 
cheltuielilor sau altor asemenea cereri accesorii.

Cu privire la competenţa teritorială, se reţine că incidente sunt 
şi dispoziţiile art.113 referitoare la competenţa teritorială alternativă 
în sensul că, pe lângă instanţa domiciliului debitorului (art.107 
alin.1 N.C.P.C.), cererea privind emiterea ordonanţei de plată poate 
fi introdusă, potrivit pct.3 al art.113, la instanţa locului prevăzut în 
contract pentru executarea chiar în parte a obligaţiei ori la instanţa 
domiciliului consumatorului, astfel cum pct.8 al aceluiaşi art.113 
prevede, cu precizarea că acest text legal trebuie coroborat cu 
art.121 N.C.P.C. care , instituie, de fapt, o competenţă teritorială 
exclusivă în favoarea instanţei de la domiciliul debitorului când 
acesta din urmă are calitatea de consumator9 potrivit contractului 
încheiat cu creditorul profesionist10. Noutatea adusă de N.C.P.C. prin 
dispoziţiile art. 126 alin.2 referitoare la convenţia părţilor de a înlătura 
competenţa teritorială exclusivă printr-o convenţie scrisă sau verbală 
în faţa instanţei, nu este incidentă în materia ordonanţei de plată 
întrucât prin textul legal anterior menţionat se circumstanţiază sfera 
de aplicabilitate doar la cererile privind protecţia consumatorilor în 
varianta acordării acestora unor despăgubiri.

9 Potrivit art.2 lit.b din Directiva nr.93/13/CEE din 05.04.1993, consumator înseamnă 
orice persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate de această directivă, 
acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale profesionale. Noţiunea a fost 
dezvoltată în jurisprudenţa CJUE, în cauze precum Asturcom Telecomunicaciones SL vs. 
Cristina Rodriguez Nogueira(C-40/08) 
10 M.Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol.I - Teoria generală, Ed. Universul Juridic, 2013, 
pag.679.



33

Inedită apare situaţia în care obiectul cererii de ordonanţă de 
plată este format din două capete principale de cerere , dar care sunt 
întemeiate pe două contracte distincte (intervenite între aceleaşi 
părţi), însă unul dintre ele conţine o clauza atributivă de competenţă 
în favoarea unei alte instanţe decât cea sesizată, iar debitorul prin 
întâmpinare înţelege să invoce excepţia necompetenţei teritoriale11- 
situaţie ivită în practică pe rolul Judecătoriei Timişoara12.

Pentru început, cel puţin din punct de vedere teoretic (căci în 
speţa citată nu s-a ridicat această problemă) se impune a fi clarificat 
aspectul privind competenţa materială care, în această ipoteză, va fi 
analizat prin prisma art.99 N.C.P.C. . Cererea a fost legal timbrată.

Aşadar, se va proceda la verificarea valorii fiecărei obligaţii 
în parte, iar dacă ambele sunt sub 200.000 lei incidente devin 
dispoziţiile art.94 pct.1 lit.j), astfel că instanţa sesizată va proceda la 
soluţionarea cererii , pentru ca în ipoteza în care una dintre obligaţii 
are o valoare mai mare de 200.000 lei să se dispună disjungerea cu 
consecinţa declinării în favoarea instanţei competente determinată 
potrivit art.95 pct.1 N.C.P.C.13.

Revenind la excepţia necompetenţei teritoriale alternative 
invocată de debitor prin întâmpinare motivat de faptul că este 
incidentă clauza atributivă de competenţă, instanţa conform art. 126 
(1) N.C.P.C. coroborat cu art. 130 ( 3) N.C.P.C., a disjuns capătul 
de cerere privind debitul în sumă de 11.799,48 lei reprezentând 
diferenţă neachitată la factura A1 aferentă contractului A- care 
conţinea o clauză atributivă de competenţă în favoarea Jud.
Timişoara, sens în care a dispus formarea unui nou dosar ce a fost 
repartizat aceluiaşi complet în vederea soluţionării.
11 Sentinţa civilă nr. 6077/13-05-2013 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 
9645/325/2013 
12 Pentru o situaţie similară soluţionată potrivit prevederilor Vechiului Cod de procedură 
civilă şi a O.U.G. nr.119/2007, a se vedea A.Oroşan, Somaţia de plată şi ordonanţa 
de plată – Practică judiciară şi reglementarea din Noul Cod de procedură civilă, 
Ed.Hamangiu, 2012, pag. 81. 
13 Totuşi, dacă s-ar constata că între cele două contracte este o strânsă legătură şi valoarea 
uneia dintre obligaţii atrage o altă competenţă materială, cererea va fi soluţionată cu 
privire la ambele obligaţii de către instanţa de grad mai înalt.
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Ţinând cont de clauza atributivă de competenţă din contractul 
de prestări servicii B prevăzută în favoarea debitorului, al 
cărui sediu este în Mun. Bucureşti – Sector 4, în baza art.126 
alin.1 N.C.P.C. coroborat cu art.130 alin.3 N.C.P.C. şi art.132 
alin.1 N.C.P.C., instanţa dând eficienţă acordului de voinţă 
exprimat de părţile litigante, a admis excepţia necompetenţei 
teritoriale a Judecătoriei Timişoara şi a declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 4 Bucureşti 
în ceea ce priveşte debitul în sumă de 24.515,27 lei reprezentând 
contravaloarea facturii B1 şi debitul în sumă de 15.072,13 lei 
reprezentând contravaloarea facturii nr. B2, datorate în baza 
contractului B.

Pentru a decide astfel, instanţa a avut în vedere faptul că deşi părţile au 
convenit prin contractul de prestări servicii B ca instanţa competentă să 
fie Tribunalul Bucureşti, totuşi competenţa materială a instanţei nu este 
un drept de care ele să poată dispune în mod valabil, motiv pentru care, 
ca efect al interpretării convenţiei dintre părţi în sensul art.1268 alin.3 
NCC, instanţa a constatat că scopul urmărit de acestea la momentul 
încheierii contractului a fost de a stabili instanţa competentă teritorial 
ca fiind o instanţă din raza Mun.Bucureşti, iar coroborând acest aspect 
cu disp.art.107 alin.1 N.C.P.C. şi cu disp.art.1015 N.C.P.C., s-a conchis 
că instanţa avută în vedere este cea competentă pentru judecarea cauzei 
în primă instanţă, de la sediul debitorului - conform dreptului comun, şi 
anume Judecătoria Sector 4 Bucureşti.

Cu privire la procedeul instanţei se pot face o serie de observaţii. 
Astfel, strict cu privire la măsura procesuală denumită disjungere, 
nu a fost oferit un temei de drept expres. Într-o situaţie precum 
cea descrisă cel mult art.99 alin.1 N.C.P.C.14 poate fi invocat de 
aceasta, prin supliment anal O.G.ic, cu toate că el se dovedeşte 

14 Art.99 .Cazul mai multor capete principale de cerere . (1) Cand reclamantul a sesizat 
instanta cu mai multe capete principale de cerere intemeiate pe fapte ori cauze diferite, 
competenta se stabileste in raport cu valoarea sau, dupa caz, cu natura ori obiectul fiecarei 
pretentii in parte. Daca unul dintre capetele de cerere este de competenta altei instante, 
instanta sesizata va dispune disjungerea si isi va declina in mod corespunzator competenta. 
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a fi nepotrivit având în vedere că măsura disjungerii prevăzută 
de textul legal anterior menţionat (poziţionat chiar în secţiunea 
privind competenţa materială) vizează ipoteza în care competenţa 
se stabileşte după valoare, ori, numai competenţa materială suportă 
un atare criteriu de determinare, nu şi cea teritorială alternativă 
supusă analizei la momentul disjungerii15.

În acest context, acceptabilă s-ar dovedi alegerea art.211 
N.C.P.C. pentru justificarea măsurii disjungerii – text cu un 
pronunţat conţinut generic, dar care deserveşte instanţa, tocmai 
în asemenea situaţii, când se impune a fi luate măsuri pentru 
asigurarea bunei judecăţi 16.

Totodată, discutabilă se prezintă şi modalitatea de timbrare 
a cererii. Mergând pe raţionamentul potrivit căruia excepţia 
timbrajului prevalează în faţa excepţiei necompetenţei17, instanţa 
a considerat legal timbrat capătul de cerere a cărei competentă 
soluţionare a păstrat-o şi a transmis dosarul declinat în formă 
facsimil, inclusiv taxa de timbru depusă la dosarul iniţial.

Cu privire la maniera efectivă de realizare, instanţa din cauza 
sus amintită a procedat în felul următor: prin sentinţă, a admis 
excepţia necompetenţei teritoriale cu privire la petitul căruia îi 
era aplicabilă clauza atributivă de competenţă ce a atras invocarea 
excepţiei şi a declinat soluţionarea cauzei relativ la acest capăt 
de cerere. Prin dispozitivul aceleiaşi sentinţe, instanţa a disjuns 
capătul de cerere asupra căruia a rămas legal investită şi a dispus 
formarea unui nou dosar, repartizat aceluiaşi complet. 

Dacă ar fi să urmărim paşii indicaţi de textul de lege precitat, 
instanţa ar fi trebuit, mai riguros, să disjungă capătul de cerere 
care atrăgea competenţa altei instanţei, să dispună formarea unui 

15 În speţa expusă, cauza celor două petite principale diferă (fiind vorba de două contracte 
fără legătură între ele), element totuşi insuficient pentru a atrage aplicabilitatea art. 99 
alin.1 N.C.P.C.. 
16 Terminologie folosită de N.C.P.C. pentru cazul simetric invers, cel al excepţiei 
conexităţii, art. 139 alin.1 N.C.P.C.. 
17 V. M. Boroi, G. Boroi, T. C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, 
Ediţia 5, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2011.
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nou dosar, iar în acel nou dosar să se pronunţe asupra excepţiei 
necompetenţei teritoriale şi, pe cale de consecinţă, să îl decline 
spre competentă soluţionare. 

Cu toate acestea, tehnica instanţei nu poate fi apreciată drept 
greşită, ci mai degrabă operativă, contribuind la soluţionarea cauzei 
cu o mai mare celeritate, prin evitarea unui termen suplimentar în 
dosarul ce avea a fi disjuns. 

Se pune întrebarea legitimă de a ştii dacă atunci când se 
formulează cereri de emitere a unei ordonanţe de plată pentru o 
sumă compusă din două debite, care au ca izvor mai multe cauze 
diferite (de exemplu, două contracte), fără legătură între ele, dacă 
instanţa trebuie să îi pună în vedere creditorului să achite taxe de 
timbru corespunzătoare fiecărei cauze pe care se întemeiază – cum 
ar fi în cazul de mai sus, aplicând art.14 din Legea nr.146/1997 
privind taxele de timbru, cele două petite fiind ambele principale.

Majoritatea instanțelor consideră că, de fapt, finalitatea urmărită 
este aceea de a se emite o singură ordonanţă de plată, pentru un 
debit global, şi nu mai multe, motiv pentru care este suficientă o 
singură timbrare și că procedând altfel s-ar ajunge la anomalii, 
urmând ca pentru unele ordonanțe de plată să se datoreze taxe de 
timbru în cuantum de 5 X 150 lei, 10 X 150 lei etc.

Cu toate acestea, în lumina Deciziei R.I.L. nr.12/201218, se 
poate translata raționamentul Înaltei Curți de Casație și Justiție, 
18 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la art. 
3731 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
ori, după caz, la art. 665 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:
Cererea de încuviinţare a executării silite formulată de către un creditor împotriva 
aceluiaşi debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcţie de fiecare 
titlu executoriu supus verificării instanţei de executare.
Dispoziţiile art. 12 din Normele metodolO.G.ice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, 
aprobate prin Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului justiţiei, se aplică şi 
cererilor de încuviinţare a executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva 
aceluiaşi debitor, de către mai mulţi creditori aflaţi într-un raport de indivizibilitate sau de 
solidaritate. prevede că procesul începe prin înregistrarea cererii la instanţă, în condiţiile 
legii. În plus, judecătorul, în baza rolului activ reglementat de art. 22 alin. 4 N.C.P.C., 
dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii chiar dacă 
părţile le-au dat o altă denumire.
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și ajunge la concluzia că în realitate este vorba despre mai multe 
capete de cerere principale, ceea ce reclamă achitarea mai multor 
taxe de timbru, chiar dacă creditorul reclamant își însumează 
pretențiile într-o sumă globală.

Întemeierea cererii pe dispoziţiile O.G. nr. 5/2001 sau 
O.U.G. nr.119/2007

În prezent, unele părţi litigante, continuă să îţi întemeieze 
cererile pe dispoziţiile O.G. nr.5/2001 sau O.U.G. 119/2007, legi 
speciale şi în prezent abrogate în mod expres prin art.83 lit.g) și i) 
din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă.

Problema se ridică în faza de regularizare: unele instanţe acţionează 
în mod proactiv şi le pun părţilor în vedere să achite taxa judiciară de 
timbru de 150 lei prevăzută de art.14 din Legea nr.146/1997 privind 
taxele de timbru şi totodată să depună dovada somaţiei prevăzute de 
art.1014 alin.1 N.C.P.C., sub motivarea că potrivit dispoziţiilor art. 
I pct. 2 din O.U.G. nr. 4/2013 , Legea nr. 76/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă 
a intrat în vigoare la data de 15.02.2013, iar în conformitate cu 
dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012 ,,dispoziţiile Codului 
de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite 
începute după intrarea acestuia în vigoare.” Pe de altă parte , potrivit 
art.24 N.C.P.C. „dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai 
proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în 
vigoare”, iar art.192 alin.2 N.C.P.C.

Aşadar, unor asemenea cereri întemeiate în drept pe dispoziţiile 
O.G. nr.5/2001 sau O.U.G. nr.119/2007, înregistrate pe rolul instanţelor 
după data de 15.02.2013, le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 
134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, respectiv dispoziţiile 
cuprinse în titlul IX privind procedura ordonanţei de plată.19

19 Ordonanţa  nr.2060/2013  pronunţată  la  data  de  19.04.2013  de  Judecătoria  Petroşani  
în dosarul  nr. 3000/278/2013. 
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Alte instanţe consideră că o cerere formulată actualmente 
şi întemeiată pe disp.O.G. nr.5/2001 nu poate fi recalificată de 
instanţă, ex officio, ca ordonanţă de plată în accepţiunea N.C.P.C..

Pentru a proceda astfel se are în vedere faptul că doar în faza 
de judecată instanţa poate pune în discuţia contradictorie a părţilor, 
legal citate, calificarea în drept a cererii20. Aceasta cu atât mai mult 
cu cât fosta procedură a somaţiei de plată diferea prin regim şi 
caracter de procedura ordonanţei de plată, iar deşi , într-adevăr 
judecătorul nu este ţinut de calificarea în drept a obiectului pricinii 
date de către parte, totuşi fiind vorba despre o procedură specială, 
în plus şi abrogată, instanţa nu va putea sacrifica principiul 
disponibilităţii în faţa celui al rolului act

Nu trebuie scăpat din vedere nici faptul că dacă i-ar pune părţii 
reclamante în vedere să timbreze cu suma de 200 de lei22, în loc de 
fostul 39 lei şi să depună somaţia prevăzută de art.1014 alin.1, instanţa 

20 Art .22 teza finală N.C.P.C.. 
21 Se poate imagina situaţia ca după punerea în discuţie a temeiului de drept, partea 
reclamnată să insiste asupra întemeierii cererii pe disp. O.G. nr.5/2001, moment în care 
instanţa nu va putea surmonta această voinţă declarată şi, dând expresie principiului 
disponibilităţii, va trebui să respingă cererea, ca inadmisibilă. În acest sens, a se vedea 
Ordonanţa nr. 4737/10-04-2013, pronunţată de Jud.Timişoara, în Dosar nr.5488/325/2013. 
Soluţie apreciată de unii ca fiind excesivă motivat şi de faptul că cei care în mod eronat 
folosesc termenul de ordonanţă de plată (corespunzător O.U.G. nr.119/2007), fără a 
indica totuşi un temei de drept, să beneficieze de această congruenţă semantică şi să nu 
fie puşi în situaţia de le fi respinsă cererea în cazul în care instanţa constată ignoranţa lor 
în fundamentarea în drept a temeiului cererii. În plus, dat fiind contextul socio-cultural 
actual în care justiţiabilii sunt ,în principal, profani în domeniul dreptului, o asemenea 
realitate nu le-ar putea fi imputată şi nici sancţionată prin soluţii de respingere a cererilor, 
din motive în principal de echitate şi rol activ manifest. În aceeaşi ordine de idei , să ne 
imaginăm şi situaţia în care reclamantul într-o cerere de chemare în judecată de drept 
comun solicită judecarea acesteia potrivit Vechiului Cod de Procedură Civilă, deşi a 
fost introdusă după data de 15.02.2013. Cum s-ar impune instanţei să procedeze într-un 
asemenea caz? Să respingă cererea ca inadmisibilă? Nicidecum principiul disponibilităţii 
nu se cere a fi interpretat într-o direcţie extremistă!
22 Obligaţie pe care este posibil să nu o îndeplinească, ceea ce atrage anularea cererii în 
baza art. 200 alin.3, moment în care instanţa anulează o somaţie de plată ca netimbrată, 
omiţând că ea însăşi îi pusese în vedere să timbreze conform unei alte proceduri, decât 
cea intenţionată. În acest sens încheierea civilă nr.1768/2013 pronunţată de Judecătoria 
Petroşani la data de 12.04.2013 în dosar nr.3354/278/2013.
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ar acorda un favor părţii reclamante, în detrimentul celei pârâte, oferind 
un indiciu cu privire la corecta întemeiere în drept a cererii. Aceasta 
fără a pune la socoteală că odată ajuns în faza de judecată, punerea în 
discuţie a temeiului de drept este aproape golită de conţinut, câtă vreme 
partea reclamantă a fost ’avertizată’ despre caducitatea procedurii 
de care s-a prevalat în cuprinsul cererii introductive de instanţă. Din 
acest motiv apărea ca preferabilă, în situaţia în care partea  timbrase 
cu 39 lei, sub rezerva complinirii restului de obligaţii pe care instanţa 
considera necesar a i le pune în sarcină în faza de regularizare, să se 
acorde termen şi să se dispună citarea părţilor23.

Somaţia prevăzută de art.1014 alin.1 N.C.P.C.

Cu privire la somaţia prev.de art.1014 alin.1 N.C.P.C., trebuie 
reţinut faptul că în practică ne confruntăm cu două curente.

Potrivit celui dintâi, lipsa acestei somaţii poate fi invocată doar 
în condiţiile art.193 alin.1 şi 2, de debitor, prin întâmpinare, sub 
sancţiunea decăderii, ea fiind considerată o procedură prealabilă24.

Acceptând fără rezerve faptul că parcurgerea procedurii prealabile 
nu constituie un impediment în calea liberului acces la justiţie25, lipsa 
acesteia poate fi invocată de către pârât prin intermediul excepţiei 
prematurităţii26 ori al inadmisibilității cu consecinţa respingerii 
cererii ca inadmisibiliă27. Mai mult, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
23 Dacă în această ipoteză, reclamantul în faza de judecată îşi configurează cererea 
conform disp.art.1013 si urm N.C.P.C., instanţa va fi nevoită să acorde un termen în 
vederea complinirii timbrajului, a depunerii somaţiei prev. de art.1014 alin.1 (din acest 
motiv termenul va trebui să depăşească 15 zile) şi, de asemenea, pentru depunerea unei 
întâmpinări raportate la noile date ale cererii. 
24 G.Boroi (coord.), O.Spineanu-Matei, A. Costanda, C.Negrilă, V.Dănăilă, D.N.Teohari, 
G.Răducan, D.M. Gavriş, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul Cod de procedură civilă, 
comentariu pe articole, Vol.II (art. 527-1133), Ed. Hamangiu, 2013, pag.611. 
25 Cauza Fischer contra Austriei 
26 Terminologie întâlnită în motivarea Deciziei CCR nr. 956/13.11.2012 publicată 
în Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2012 prin care s-a respins excepția de 
neconstituționalitate a art.151 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, 
care se referă la parcurgerea procedurii prealabile de contestare a deciziei de pensionare 
la Comisia Centrală de Contestații. 
27 Decizia CCR nr.956/13.11.2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2012
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- Secţia de contencios administrativ şi fiscal, instanţă care, potrivit 
art. 126 alin.3 din Constituţia României asigură interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, are o 
jurisprudenţă constantă în a considera ca fiind inadmisibile acţiunile 
formulate în lipsa procedurii prealabile28.

Cel de-al doilea curent antrenează soluţii de respingere a 
cererilor de ordonanţă de plată ca inadmisibile prin invocarea din 
oficiu a excepţiei inadmisibilităţii cererii în cazul în care acesteia 
nu i-a fost ataşată somaţia prevăzută de art.1014 N.C.P.C.29.

Pentru a proceda în acest sens s-a argumentat astfel: analizând 
dispoziţiile art.1014 N.C.P.C., din modul de redactare al acestuia 
se constată caracterul imperativ al normei legale30 care dispune în 
sensul că somaţia trebuie să îmbrace una din cele două forme la 
care face referire textul precitat, respectiv să fie comunicată prin 
executor judecătoresc ori prin scrisoare recomandată cu conţinut 
declarat şi confirmare de primire şi indiferent de forma aleasă de 
creditor trebuie să cuprindă cumulativ menţiunea privind suma 
datorată şi termenul de 15 zile în care debitorul are obligaţia de a 
achita debitul. În contextul în care obligativitatea întocmirii acestei 
somaţii ar trăda intenţia legiuitorului de a proteja exclusiv interesul 
particular aşa cum susţine prima opinie mai sus prezentată, alin.2 
al art.1016 privind sancţiunea inadmisibilităţii cererii s-ar dovedi 
redundantă, în condiţiile în care această consecinţă se desprinde 
oricum cu claritate din interpretarea art.193 N.C.P.C..

Eventuale discuţii s-ar putea purta sub aspectul neîndeplinrii 
uneia dintre condiţiile formale pe care trebuie să le întrunească 
somaţia. Dacă aceasta nu este transmisă într-una din formele 
impuse de textul de lege ori nu conţine suma solicitată sau nu 

28 Decizia   nr.  2175/2008  pronunţată  de  ÎCCJ,  Secţia  Contencis  Administrativ  şi  Fiscal  
la  data  de 29.05.2008 în dosar nr. 1894/33/2007, cu privire la parcurgerea procedurii 
prealabile prevăzute de art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
29 Sentinţa civilă nr.2060/19.04.2013, dosar nr.3000/278/2013, Judecătoria Petroşani 
30 Se poate argumenta că această somaţie ar fi o procedură prealabilă cu un regim special 
de invocare ori chiar o condiţie de admisibilitate a cererii, în ambele ipoteze instanţa fiind 
în drept să invoce din oficiu lipsa sa. 
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se acordă un termen de cel puţin 15 zile, se consideră că aceasta 
nu întruneşte condiţiile reclamate de norma legală, motiv pentru 
care debitorul se poate prevala de această împrejurare pentru a 
obţine respingerea cererii ca inadmisibilă? Pentru ipoteza în care 
creditorul nu a așteptat expirarea celor 15 zile acordate debitorului 
pentru îndeplinirea obligației de plată, argumentăm în sensul 
că termenul de 15 zile este unul legal, iar în cazul nerespectării 
acestuia intervine sancţiunea specială prevăzută de art.1015 
N.C.P.C., respectiv creditorului îi este recunoscut dreptul de a-l 
constrânge pe debitor să-și îndeplinească obligaţiile tocmai prin 
recurgerea la procedura ordonanţei de plată astfel că viciul este 
acoperit31. Interesantă se prezintă și situația în care creditorul a 
notificat debitorul prin intermediul uneia din formele prevăzute de 
art.1014 N.C.P.C., dar pentru o altă sumă decât cea pe care o solicită 
prin cererea de emitere a unei ordonanțe de plată. Considerăm că 
trebuie făcută distincția între situația în care creditorul solicită o 
sumă mai mare decât cea pentru care l-a somat pe debitor și situația 
în care prin somație pretinde o sumă mai mare decât cea pentru 
care se adresează instanței. Dacă în cel din urmă caz suntem în 
prezența unui drept de dispoziție al creditorului care poate alege 
să-și micșoreze cuantumul pretenției, în cel dintâi caz apreciem că 
soluția care se impune este de admitere în parte a cererii până la 
concurența cu suma arătată în somație și de respingere în rest ca 
inadmisibilă sub argumentul că pentru diferența de bani somația 
nu există.

Pe de altă parte, sunt şi instanţe care nu se cantonează în 
aspectele formale ale acestei somaţii şi chiar dacă nu a fost făcută 
31 Cu titlu de exemplu, dacă creditorul îl somează pe debitor să achite o anumită sumă în 
termen de 15 zile, iar în a 10-a zi decide să introducă cererea de emitere a unei ordonanțe 
de plată, apreciem că debitorul nu este deloc prejudiciat întrucât dacă el face dovada 
achitării sumei de plată în a 14-a zi din cele 15 acordate, iar creditorul declară că a primit 
plata, instanța va dispune închiderea dosarului, prin încheiere definitivă, în condițiile 
art.1019 alin.1 N.C.P.C.. În caz contrar, dacă creditorul somează debitorul să achite suma 
datorată în termen de 10 zile și chiar și introduce acțiunea la expirarea lor , dacă până 
în momentul judecății creditorul nu a achitat suma , se vor fi scurs oricum cele 15 zile 
acordate de legiutor spre acest sfârsit. 
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prin executor judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, ci prin orice alte modalităţi de comunicare, 
consideră că scopul legii a fost atins şi somaţia este perfect 
valabilă32. Raţionamentul este criticabil deoarece potrivit art.1014 
alin.2 N.C.P.C. această somaţie întrerupe prescripţia extinctivă 
în condițiile art.2540 Noul Cod Civil , adică prin punerea în 
întârziere a debitorului or, art.1522 alin.1 şi 2 NCC prevede că 
punerea în întârziere se face în modalitatea informării debitorului 
prin executor judecătoresc sau prin alt mijloc care asigură dovada 
comunicării, dar numai dacă prin lege sau contract nu se dispune 
altfel. Coroborând aceste dispoziţii legale rezultă că legea care 
dispune altfel este tocmai art.1014 alin.1 N.C.P.C. care devine 
un text special în raport de dispoziţiile legale privind punerea în 
întârziere, conducând astfel la concluzia că în cazul ordonanţei de 
plată somaţia privind punerea în întârziere nu poate fi făcută decât 
în forma prevăzută de art.1014 alin.1 N.C.P.C..

Întâmpinarea
Potrivit art. 1018 N.C.P.C., constatând că cererea de ordonanţă 

de plată îndeplineşte condiţiile pentru a nu fi anulată în baza 
art.200 N.C.P.C., instanţa fixează termen în şedinţă publică pentru 
soluţionarea cererii, cu citarea părţilor, debitorului punându-i-se în 
vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare cu 3 zile înainte 
de termenul de judecată. Ca o remarcă cu titlu general se observă 
că regula obligativităţii întâmpinării este aplicabilă şi în materia 
ordonanţei de plată.

În cele ce urmează încercăm, însă, să oferim un soluţie 
cu privire la sancţiunea aplicabilă în ipoteza în care debitorul 
depune întâmpinarea cu 2 zile înaintea termenului de judecată, 
ţinând cont şi de prevederile alin.4 al art.1018 N.C.P.C. potrivit 
cărora întâmpinarea nu se mai comunică creditorului întrucât va 
lua cunoştinţă de conţinutul acesteia de la dosarul cauzei, iar în 
practică, spunem noi, de cele mai multe ori va fi studiată chiar 
32 Ordonanţa civilă nr.2144/2013 pronunţată de Judecătoria Petroşani la data de 
25.04.2013 în dosar nr.3006/278/2013 
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înainte de a fi strigată cauza. Din start trebuie exclusă sancţiunea 
decăderii prevăzută de art.208 alin.2 N.C.P.C. deoarece art.1018 
alin.3 N.C.P.C. prevede că instanţa poate considera recunoscute 
pretenţiile creditorului (aşadar o sancţiune specială) care intervine, 
însă, doar în cazul nedepunerii întâmpinării33.

Pentru depunerea întâmpinării cu încălcarea termenului 
de 3 zile - termen legal, de altfel- devin incidente dispoziţiile 
art.185 N.C.P.C. care reglementează sancţiunea decăderii pentru 
neexercitarea unui drept procesual într-un anumit termen, o soluţie 
într-adevăr formalistă, dar compatibilă cu exigenţa celerităţii ce 
caracterizează ordonanţei de plată. Așadar, debitorul nu mai poate 
propune probe și nici excepții de ordine privată în condițiile 
dispozițiilor art.208 alin.2 N.C.P.C.. Soluţia nu afectează dreptul 
debitorului de a contesta creanţa, drept care i se recunoaşte pe tot 
parcursul judecăţii, acesta fiind, astfel, în măsură să-și exprime 
apărările în mod oral în fața instanței de judecată34. De  remarcat  
este  faptul  că  nedepunerea  întâmpinării  atrage  o  sancţiune  
pe  plan probator, astfel că instanţei i se oferă posibilitatea de a 
prezuma, după circumstanţele cauzei, recunoaşterea pretenţiilor 
de către debitor. Se observă că art.1018 alin.3 N.C.P.C. este inedit 
sub aspectul formulării întrucât instituie o facultate pentru instanţa 
de judecată care va aprecia după împrejurări dacă este oportună 
prezumţia de recunoaştere35. Aplicabilitatea lui este lăsată exclusiv 
la aprecierea instanţei, însă o soluţie de admitere a cererii de 
ordonanţă de plată întemeiată doar pe o prezumţie de recunoaştere 
ar echivala cu o necercetare a procesului. Prezumţia instituită este 
una judiciară și nu legală. Pentru a ajunge la această concluzie am 
33 Se poate întâmpla ca debitorul să depună întâmpinarea cu 3 zile înainte de termenul de 
judecată, însă să o depună prin poştă şi să solicite aplicarea disp.art.183 alin.1 N.C.P.C., 
câtă vreme dispoziţiile art.1018 alin.3 N.C.P.C. nu prevăd că întâmpinarea trebuie depusă 
la instanţă sau la dosar cu 3 zile înainte de termen. 
34 G.Boroi (coord.), op.cit., pag.614. 
35 În sens critic cu privire la acest aspect, a se vedea I.Deleanu, V.Mitea, S. Deleanu în  
Noul cod de procedură civilă-comentariu pe articole unde autorii afirmă că ’’în mod 
nepermis legiuitorul a încurcat fișa întâmpinării cu fișa achiesării la pretenții’’, Vol.II 
(art.622-1133), Ed.Universul Juridic, 2013, pag. 460.
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realizat similitudinea cu fostul art. 225 CPC – asemănător chiar 
și prin formulare-, care era, în realitate, o prezumție simplă de 
recunoaștere tacită, recomandată de legiuitor, însă nu și impusă36.

Durata procedurii

Art.1022 N.C.P.C. limitează în timp durata soluţionării cererii 
de ordonanţă de plată la cele 45 de zile calculate de la data la care 
judecătorul a fixat prin rezoluţie primul termen de judecată, dar 
numai pentru ipoteza în care debitorul nu a contestat creanţa. Per 
a contrario, dacă debitorul contestă creanţa, procesul s-ar putea 
desfăşura în mod îndelung. Neadevărat, însă, motivat de faptul că 
procedura ordonanţei de plată nu presupune administrarea unui 
probatoriu complex şi, în consecinţă, acordarea unor nenumărate 
termene de judecată. Odată contestată creanţa, judecătorul este 
obligat să verifice dacă aceasta este întemeiată şi în caz afirmativ 
să decidă în consecinţă doar pe baza înscrisurilor existente şi a 
lămuririlor părţilor, potrivit art.1020 N.C.P.C.. Aşadar, prin 
trasarea cu precizie a paşilor pe care judecătorul urmează să-i 
parcurgă în ipoteza contestării creanţei, celeritatea se subînţelege, 
fiind imprimată în modul de redactare al textului legal amintit şi 
cel mai probabil, soluţionarea cererii când a fost contestată creanţa 
va avea loc într-un termen mai scurt de 45 de zile37.

Dacă nu se respectă termenul de 45 de zile, nu intervine o sancţiune 
expresă, la îndemână fiind eventual contestaţia privind tergiversarea 

36 V.M.  Ciobanu,  G.Boroi,  T.C.  Briciu,  Drept  procesual  civil,  Curs  selectiv.  Teste  
grilă,  Ed.5,  Ed. C.H.Beck, București, 2011, pag.296-297. 
37 În cele 45 de zile intră doar termenele cu procedura legal îndeplinită, deci termenele 
de judecată, nu şi situaţiile în care, să zicem, se acordă termene la care se amână cauza 
pentru lipsă de procedură ori procedură viciată. Mai exact, termenul de calculează din 
momentul în care pârâtul avea efectiv posibilitatea să conteste creanţa şi nu în mod 
retroactiv. De exemplu, dacă se impune citarea pârâtului debitor prin publicitate, această 
măsură se încuviinţează de către instanţă, art.167 alin.1 N.C.P.C. (deci nu se dispune), 
motiv pentru care instanţa este obligată să numească un curator procesual şi abia apoi 
să înceapă să curgă termenul în care poate fi depusă întâmpinarea ce poate conţine o 
eventuală contestare a creanţei. 
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procesului prevăzută de art.522 N.C.P.C., însă aceasta doar atunci 
când sunt îndeplinite condiţiile sale limitative de existenţă.

Pentru ipoteza în care după terminarea cercetării procesului, 
în condiţiile art.244 alin.1 N.C.P.C., debitorul se prevalează de 
dispoziţiile art.244 alin.2 N.C.P.C. şi solicită acordarea unui termen 
distinct în vederea purtării dezbaterilor judiciare, instanţa deşi în 
mod obişnuit este obligată să îi acorde beneficiul acestei facilităţi 
oferite de legiuitor38, totuşi, în funcţie de circumstanţele cauzei 
poate identifica situaţiile în care intenţia de trenare a procesului 
este vădită, motiv pentru care poate respinge o atare cerere, şi , 
eventual, să dea termen în vederea depunerii de note scrise39.

Potrivit art.12 din Legea nr.2/2013 pentru degrevarea instanțelor 
dispoziţiile legale privind cercetarea procesului în camera de consiliu 
au fost amânate până la data de 01.01.2016. Cu toate acestea, deși astăzi 
cercetarea procesului are loc în şedinţa publică, la fel ca și dezbaterile 
judiciare, totuși nu se poate trage concluzia că unica rațiune pentru care 
legiuitorul a imaginat termenul acordat potrivit art.244 alin.2 N.C.P.C. 
este de a evita tracasarea părților și a instanței prin schimbarea sălii 
de judecată, odată cu ’comutarea’ la următoarea etapă a judecății. 
În realitate, această dihotomie a fost concepută pentru a spori forța 
dreptului la apărare, tocmai notele scrise ce trebuiesc depuse cu minim 
5 zile înainte de termenul stabilit pentru dezbaterea fondului având 
rolul de a diminua40 apariția elementelor ’surpriză’. În plus, legiuitorul 
38 A se vedea G.C.Frențiu și D.-L. Băldean, op.cit.. Se poate pune întrebarea legitimă 
de a ști care este totuși sanșa ca un adversar procesual care nu manifestă interes pentr 
soluționarea pricinii (deci care nu a făcut nici măcar cererea de judecată în lipsă care să 
facă operantă prezumția acordului său ca dezbaterile judiciare să aibă loc la termenul 
la care s-a încheiat cercetarea judecătorească) să iasă din pasivitate tocmai la finalul 
demersului judiciar.
39 A se vedea în acest sens motivarea instanţei din Încheierea din data de 01-04-2013 , 
pronunţată în Dosarul nr.5887/325/2013 al Judecătoriei Timişoara: Faţă de specificul 
cauzei, de exigenţa derulării procedurii cu celeritate, precum şi faţă de apărările propuse, 
instanţa apreciază că se impune păşirea la faza dezbaterilor judiciare, fiind suficientă 
amânarea pronunţării şi acordarea unui termen în vederea depunerii de concluzii scrise.
40 Am folosit termenul de diminuare și nu de suprimare, deoarece pe cale obligației de 
a depune note scrise nu se poate împieta ori limita dreptul de susține oral alte chestiuni 
decât cele acolo iterate. 
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a imprimat celeritatea,ca trăsătură esențială, doar fazei cercetării 
procesului, când – conform art.241 alin.1 N.C.P.C. – instanța poate 
fixa termene scurte, chiar de la o zi la alta și nu și fazei dezbaterilor 
în fond, moment în care adversarii procesuali caută să dea, fiecare, 
o interpretare probelor administrate nemijlocit în fața instanței, de o 
manieră care să facă balanța justiției să încline în favoarea lor.

Calea de atac în situaţii particulare

În afară de situaţiile în care calea de atac, cererea în anulare, 
se desprinde din dispoziţiile îndeajuns de amănunţite ale textului 
legal, am identificat în practică două cazuri în care părerile sunt 
împărţite: cazul respingerii cererii de emitere a ordonanţei de plată 
ca inadmisibilă şi cazul anulării ordonanţei de plată ca insuficient 
timbrată.

Dacă o cerere de emitere a unei ordonanţe de plată se respinge ca 
inadmisibilă pe motivul nedepunerii somaţiei prevăzute la art.1014 
alin.1 N.C.P.C., calea de atac nu ar putea fi cererea în anulare câtă 
vreme textul de la art.1023 alin.1 şi 2 N.C.P.C. enumeră limitativ 
şi expres situaţiile în care această cale de atac se poate exercita: 
pentru soluţiile de admitere ori admitere în parte (debitorul) şi 
pentru soluţiile de respingere ori de admitere în parte (creditoruDin 
interpretarea dispoziţiilor art.1020 alin.1 şi 2 N.C.P.C. se observă 
că textul legal prevede că respingerea poate fi atrasă de două 
temeiuri: fie contestarea creanţei apare ca fiind întemeiată, fie 
se formulează apărări de fond care presupun administrarea unui 
probatoriu complex, necompatibil cu procedura ordonanţei de 
plată. Deci, în niciunul dintre cazuri nu se vorbeşte de respingerea 
cererii de emitere a ordonanţei de plată ca inadmisibilă. Concluzia 
cese desprinde este că ordonanţa de plată respinsă ca inadmisibilă 
nu va putea fi atacată pe calea cererii în anulare.

Unele instanţe au considerat că ar fi nejustificat să recunoască 
într-o asemenea situaţie calea de atac de drept comun, apelul, pentru 
un caz în care procedura nu avansează decât până în punctul în care 
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se constată neparcurgerea unei proceduri prealabile, câtă vreme 
pentru situaţia în care se judecă efectiv cererea, făcând abstracţie 
de soluţia promovată, părţile au la îndemână o cale de atac specială. 
Aceste instanţe au menţionat în dispozitivul hotărârilor că sunt 
definitive41, făcând analogia cu vechile dispoziţii legale (respectiv 
art.7 O.G. nr.5/2001, art.9 alin.3 O.U.G. nr.119/2007 unde,însă, 
se prevedea expres că este irevocabilă încheierea de respingere a 
cererii), în timp ce altele le-au conferit calea de atac a apelului, sub 
argumentul vidului legislativ42. Situaţia este similară şi atunci când 
ordonanţa este anulată ca insuficient timbrată43.

În perioada în care în vigoare era încă O.G. nr.5/200144, a 
existat în doctrină şi jurisprudenţă o discuţie similară: o somaţie de 
plată anulată ca netimbrată este irevocabilă, este supusă apelului/
recursului (în funcţie de valoarea cererii) ori este supusă doar 
recursului45.

Dintre cele trei opinii exprimate, vom putea prelua raţionamentul 
doar în privinţa primelor două situaţii, întrucât argumentul ce 
stătea la baza admisibilităţii căii de atac a recursului, era caracterul 

41 Ordonanţa civilă nr.2280/2013 pronunţată de Judecătoria Petroşani la data de 
17.05.2013 în dosar nr. 3979/278/2013 
42 A se vedea în acest sens Încheierea civilă nr.5066/17-04-2013 pronunţată de Judecătoria 
Timişoara în Dosarul nr.5751/325/2013. 
43 Pentru opinia în sensul admisibilităţii cererii în anulare a se vedea C.C.Dinu, Proceduri 
speciale în noul Cod de procedură civilă, Ed.Universul Juridic, 2013, pag.215, în sens 
contrar a se vedea G.C.Frenţiu, D. – L. Băldean, Noul Cod de procedură civilă, comentat 
şi adnotat, Ed.Hamangiu, 2013, pag.1437. 
44 Textele de comparaţie sunt:
Art. 7. – Ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila. 
În acest caz, precum şi în cazul în care prin ordonanţă cererea sa a fost admisă în parte, 
creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.
Art. 8. – (1) Împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula 
acţiune în anulare în termen de 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acesteia 
(n.n. ordonanţa de admitere).
Art. 9. – (1) Ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, împotriva 
căreia nu a fost
introdusă acţiune în anulare potrivit art. 8, este irevocabilă.
45 Pentru detalierea celor trei puncte de vedere, a se vedea I. Deleanu, Gh.Buta, op.cit., 
pag.193-195.
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necontencios al procedurii somaţiei de plată, caracter ce atrăgea 
această cale de atac, în lipsă de stipulaţie contrară.

Aşadar astăzi, ne găsim fie în situaţia de a face aplicarea disp.
art.466 alin.1 N.C.P.C. recunoscând drept cale de atac apelul, sub 
rezerva ca suma să fie mai mică de 500 000 lei, ori dacă este mai 
mare, conform disp.art.483 alin.2 N.C.P.C. calea de atac de urmat 
să fie apelul, apoi este recursul46, fie în situaţia de admite calea 
de atac a cererii în anulare, pe considerentul că din moment ce 
raţionamentul care în trecut a condus la asimilarea situaţiei de 
anulare a cererii ca netimbrată (sau insuficient timbrată) cu cea 
a respingerii, a avut drept consecinţă pronunţarea unor hotărâri 
irevocabile, în asemenea cazuri, atunci şi în prezent, atât soluţiile 
de admitere, cât şi cele de respingere sunt susceptibile de a fi 
atacate cu cerere în anulare, are a fi admisibilă această cale de atac 
pentru cele două situaţii evocate mai sus47.

Atunci când instanţa respinge cererea ca inadmisibilă deoarece 
creditorul stăruie în fundamentarea pretenţiei sale pe abrogatul act 
normativ O.G. nr.5/2001, apare mai firesc să îi fie conferită calea 
de atac a apelului, din moment ce cererea sa nu a fost nici o clipă în 
fiinţă sub forma unei ordonanţe de plată, ci a fost de la bun început 
o cerere ’nenumită’, căreia i se aplică regimul general de drept 
comun48.

Titlul executoriu

Potrivit art.1024 N.C.P.C. ordonanța de plată prin care instanța 
a admis cererea creditorului reprezintă tilul executoriu, chiar dacă 
a fost atacată cu cerere în anulare. Practic, instanța de executare 

46 A se avea în vedere că până la 1 ianuarie 2016, art.XVIII alin.2 din Legea nr.2/2013 
privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti prevede recursul ca şi 
cale de atac pentru cererile evaluabile în bani ce nu depăşesc 1 000 000 lei.
47 A se vedea în acest sens. soluţia pronunţată de Judecătoria Timişoara, în Dosarul 
nr.7442/325/2013. 
48 În acest sens, a se vedea Ordonanţa nr. 4737/10-04-2013, pronunţată de Judecătoria 
Timişoara, în Dosar nr.5488/325/2013.
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este în măsură a pronunța încheierea de încuviințare a executării 
silite împotriva debitorului în baza acestui titlu executoriu, la 
cererea biroului executorului judecătoresc sesizat de către creditor.

Problemele ridicate în practică vizează situația în care cererea 
de chemare în judecată a creditorului a fost introdusă anterior datei 
de 15.02.2013 când aplicabile erau dispozițiile O.G. nr.5/2001 
și O.U.G. nr.119/1007. Va fi aplicabil acestor hotărâri art.1024 
N.C.P.C. sau calitatea de titlu executoriu va fi analizată în funcție de 
dispozițiile în vigoare la momentul introducerii cererii de chemare 
în judecată, respectiv dispozițiile art. 9 alin. 2 O.G. nr. 5/2001 
potrivit căruia ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii 
creditorului, (….) constituie titlu executoriu, dacă a fost învestită 
cu formulă executorie și art. 14 alin.1 O.U.G. nr.119/2007 
potrivit căruia ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare 
a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu 
executoriu?

Opinăm că cererea creditorului privind emiterea ordonanţei de 
plată ori a somaţiei de plată nu a fost soluţionată potrivit procedurii 
speciale a ordonanţei de plată reglementată de

Noul Cod de procedură civilă, motiv pentru care acesteia 
nu-i sunt aplicabile dispoziţiile art.1024 N.C.P.C. referitoare la 
calitatea de tiltu executoriu, deoarece acestea nu erau în vigoare 
la momentul introducerii cererii de chemare în judecată. Astfel, 
unei hotărâri pronunțate în baza uneia dintre cele două proceduri 
speciale menționate mai sus nu I se poate nici atribui, nici răpi 
calitatea de titlu executoriu (imanentă acesteia), ce rămâne a fi 
analizată în concordanță cu prevederile în vigoare la momentul 
pronunțării, chiar dacă forma procedurii (judecata propriu zisă 
a cererii de încuviințare a executării silite) este îmbrăcată de 
dispozițiile N.C.P.C..




