
FIȘA NR. 7 
CITAREA ŞI COMUNICAREA 
ACTELOR DE PROCEDURĂ 

I. Reguli generale 

Principii  
cu privire la  
citarea părţilor 
în procesul civil 

– părţile nu sunt obligate să se înfăţişeze, însă este necesar ca toate părţile din proces 
să fi fost legal citate; 
– citarea părţilor are ca scop încunoştinţarea lor despre existenţa procesului, despre 
locul şi data şedinţei de judecată; 
– în procesul civil, regula este citarea părţilor; 
– în cazurile expres prevăzute de lege, judecata are loc fără citarea părţilor sau citarea 
părţilor este lăsată la aprecierea instanţei. 

Exemple: 
judecata are loc fără citarea părților în situaţia rezolvării conflictelor de com-

petenţă, a contestaţiei privind tergiversarea procesului, a plângerii împotriva 
modului de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului, a cererii 
de încuviințare a executării silite etc.; 

citarea părţilor este lăsată la aprecierea instanţei în cazul asigurării dovezilor, al 
procedurii necontencioase judiciare, al ordonanţei preşedinţiale, al cererilor de 
valoare redusă etc. 

Termenul în 
cunoștință 

– încunoştinţarea despre existenţa procesului, despre locul şi data şedinţei de judecată 
se poate realiza şi prin luarea termenului în cunoştinţă de către parte, în condiţiile 
expres prevăzute de lege; 
– cazurile în care partea este considerată a avea termen în cunoștință [art. 229 alin. (1) 
C.proc.civ.]:  
1. partea care a depus cererea de chemare în judecată personal sau prin mandatar şi a 
luat termenul în cunoştinţă nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, con-
siderându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare; 

• dată fiind procedura ce precede fixarea primului termen de judecată, procedură 
reglementată de art. 201 C.proc.civ., faţă de reglementarea anterioară, a fost 
restrâns domeniul de aplicare al acestui caz de luare a termenului în cunoștință, ca 
regulă, reclamantul nemaiputând primi în cunoştinţă primul termen de judecată; 

Pot exista şi situații în care reclamantul să ia în cunoștință primul termen de 
judecată; de exemplu, procedura ordonanței de plată, în care nu se aplică art. 201 
C.proc.civ. 

• art. 229 alin. (1) C.proc.civ. ar putea deveni aplicabil și în situaţia în care cererea 
este depusă între termene, de orice parte şi acesteia îi este comunicat următorul 
termen de judecată; 
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Spre exemplu, reclamantul depune o cerere de modificare a cererii de chemare în 
judecată înainte de primul termen de judecată deja fixat, ocazie cu care i se 
comunică primul termen. 

2. partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un repre-
zentant legal ori convenţional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaşte termenul, 
nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, considerându-se că ea cunoaşte 
termenele de judecată ulterioare; 
3. partea căreia, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţio-
narul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru 
un termen de judecată, este considerată a cunoaşte şi termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată; 

Înmânarea citaţiei trebuie să se fi făcut părţii, personal ori prin reprezentant legal 
sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea cores-
pondenţei şi, în toate situaţiile, să fi fost semnată dovada de înmânare a citaţiei. 
În vederea respectării dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii, în 
acest caz, citația va cuprinde mențiunea că, prin înmânarea citaţiei în acest mod, 
pentru un termen de judecată, cel citat este considerat că are în cunoştinţă şi 
termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată 
[art. 157 alin. (1) lit. i) C.proc.civ.]. 
Dacă destinatarul, reprezentantul acestuia ori funcţionarul sau persoana însăr-
cinată cu primirea corespondenţei refuză să primească citaţia, nu se mai poate 
considera că partea este prezumată a cunoaşte termenele de judecată ulterioare. 
De asemenea, atunci când dovada de înmânare este semnată de persoanele 
arătate la art. 162 alin. (1) teza a II-a şi la art. 163 alin. (6) şi (7) C.proc.civ. (admi-
nistratorul clădirii, paznicul sau agentul de pază, persoanele majore din familie sau 
cu care destinatarul citaţiei locuieşte), nu se produce efectul prezumat de art. 229 
C.proc.civ., ci doar se va considera că procedura de citare este legal îndeplinită la 
termenul pentru care a fost emisă citaţia. Pentru termenul următor, partea va fi 
citată din nou, afară de cazul în care a dobândit termen în cunoştinţă printr-una 
dintre modalităţile prevăzute de lege.  

– cazurile în care instituţia termenului în cunoştinţă nu se aplică: 
1. ipotezele reglementate de art. 229 alin. (2)-(4) C.proc.civ.: 

• în cazul reluării judecăţii, după ce a fost suspendată; 
• în cazul când procesul se repune pe rol; 
• în cazul în care partea este chemată la interogatoriu, cu excepţia ipotezei în care 

aceasta a fost prezentă la încuviinţarea interogatoriului, când s-a stabilit şi termenul 
pentru luarea lui;  

Având în vedere finalitatea citării părţii chemate la interogatoriu cu această men-
ţiune, excepţia menţionată de la regula citării este de strictă interpretare şi 
urmează a se aplica numai în cazul în care partea a fost prezentă personal la ter-
menul la care proba respectivă a fost încuviinţată, iar în aceeaşi şedinţă s-a stabilit 
şi termenul ulterior pentru luarea interogatoriului. 

• în cazul în care, pentru motive temeinice, instanţa a dispus ca partea să fie citată la 
fiecare termen; 



212 CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ 

• în cazul în care instanţa de apel sau de recurs fixează termen pentru rejudecarea 
fondului procesului după anularea hotărârii primei instanţe sau după casarea cu 
reţinere; 

• în cazul militarilor încazarmaţi şi al deţinuţilor; 
În toate aceste situaţii de mai sus, cei în cauză vor trebui citaţi pentru termenul la 
care va avea loc reluarea judecăţii, repunerea procesului pe rol, luarea interogato-
riului, rejudecarea fondului după anularea, respectiv casarea cu reţinere spre reju-
decare de către instanţa de control, iar, în cazul în care instanţa a decis în acest 
sens, partea va fi citată la fiecare termen de judecată. De asemenea, militarii înca-
zarmaţi şi deţinuţii trebuie citaţi pentru toate termenele de judecată. 

2. cazul prevăzut de art. 304 alin. (2) C.proc.civ. – atunci când una dintre părţi se înscrie 
în fals cu privire la un înscris depus la dosar, iar partea adversă nu este prezentă la 
termenul de judecată respectiv, caz în care instanţa trebuie să acorde un termen şi să 
dispună înfăţişarea părţilor în persoană, ceea ce implică citarea părţii lipsă cu men-
ţiunea că partea adversă s-a înscris în fals. 

Preschimbarea 
termenului de 
judecată 

– termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din 
oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi (art. 230 teza I C.proc.civ.); 
– cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, preschimbarea poate interveni pentru 
orice termen de judecată, deoarece legea nu face distincţie după cum este vorba de 
primul termen de judecată sau de cele stabilite în cursul judecăţii şi nici după cum 
pentru termenul de judecată au fost sau nu trimise citaţiile ori acesta a fost sau nu dat 
în cunoştinţa părţilor; 
– cererea de preschimbare, respectiv preschimbarea din oficiu se soluţionează sau, 
după caz, se dispune de completul de judecată învestit cu judecarea cauzei; 
– instanţa hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor (art. 230 teza a II-a 
C.proc.civ.); 
– în cazul în care admite cererea de preschimbare, instanţa dispune citarea de îndată a 
părţilor pentru noul termen de judecată stabilit (art. 230 teza a III-a C.proc.civ.); 

• în acest caz sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 241 alin. (3) C.proc.civ.; astfel, instanţa 
poate proceda la înştiinţarea părţilor cu privire la noul termen fixat şi telefonic, 
telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce 
asigură înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii 
înştiinţării, dacă părţile au indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop; 
dacă încunoştinţarea s-a făcut telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va 
arăta modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia.  

De reţinut că aceste modalităţi de înştiinţare a părţilor cu privire la noul termen 
fixat nu înlocuiesc citarea. Ele sunt complementare citării şi comunicării realizate 
în condiţii procedurale, iar nu substitutive acestora. 
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II. Citația 

Noțiune și 
formă  

– reprezintă actul de procedură prin care se realizează citarea părţilor şi a altor parti-
cipanţi la procesul civil; 
– se emite în formă scrisă şi trebuie să cuprindă menţiunile expres prevăzute de lege; 
– este compusă din două părţi: 
1. citaţia propriu-zisă; 
2. dovada de înmânare (procesul-verbal) a citaţiei. 

A. Citația (propriu-zisă) 
Cuprins  – mențiunile prevăzute de art. 157 alin. (1) lit. a)-k) C.proc.civ.: 

• denumirea instanţei, sediul ei şi, când este cazul, alt loc decât sediul instanţei unde 
urmează să se desfăşoare judecarea procesului; 

• data emiterii citaţiei; 
• numărul dosarului; 
• anul, luna, ziua şi ora înfăţişării; 
• numele de familie şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum 

şi locul unde se citează;  
• calitatea celui citat;  
• numele de familie şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părţii potrivnice şi 

obiectul cererii; 
• indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru datorate de cel citat; 
• menţiunea că, prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal ori prin 

reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată 
cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat este considerat 
că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia 
i-a fost înmânată; 

• alte menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă; 
• ştampila instanţei şi semnătura grefierului; 

– în citaţie se mai menţionează, când este cazul, următoarele [art. 157 alin. (2) C.proc.civ.]: 
• orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, atunci când este cazul; 
• dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu; 
• dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică, 

odată cu citaţia, alte acte de procedură; 
• în cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va menţiona 

obligaţia pârâtului de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, pro-
punând probele de care înţelege să se folosească, sub sancţiunea prevăzută de lege 
(în speţă, decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii 
relative), sancțiune care va fi indicată expres. 

Sancțiunea 
nerespectării 
cerințelor 
privind 
cuprinsul 

– sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii menţiunile de la art. 157 alin. (1) lit. a), c), d), 
e) şi k) C.proc.civ. [art. 157 alin. (3) C.proc.civ.], respectiv cele referitoare la: 

• denumirea instanţei, sediul acesteia şi, când este cazul, alt loc decât sediul instanţei 
unde urmează să se desfăşoare judecarea procesului; 

• numărul dosarului; 
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citației • anul, luna, ziua şi ora de înfăţişare; 
• numele de familie şi prenumele sau denumirea celui citat şi locul unde acesta se 

citează; 
• ştampila instanţei şi semnătura grefierului; 

– în cazul lipsei uneia dintre aceste menţiuni, vătămarea este prezumată, conform 
art. 175 alin. (2) C.proc.civ.; 
– lipsa uneia dintre celelalte menţiuni ar putea atrage nulitatea procedurii de citare, 
însă numai dacă partea face dovada că a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată 
altfel. 

B. Dovada de înmânare a citaţiei. Procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare 
Cuprins  – dovada de înmânare a citaţiei sau, după caz, procesul-verbal pe care îl încheie agentul 

procedural (care se restituie instanţei de către agentul procedural) trebuie să cuprindă 
următoarele menţiuni [art. 164 alin. (1) lit. a)-f) C.proc.civ.]: 

• anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;  
• numele de familie, prenumele şi funcţia agentului, precum şi, dacă este cazul, ale 

funcţionarului de la primărie;  
• numele de familie şi prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul 

destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel 
citat locuieşte într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, pre-
cum şi dacă actul de procedură a fost înmânat la locuinţa sa, depus în cutia poştală 
ori afişat pe uşa locuinţei; dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va 
face menţiune despre aceasta; 

• numele de familie, prenumele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul 
în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului;  

• denumirea instanţei de la care emană citaţia ori alt act de procedură şi numărul 
dosarului;  

• semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura 
agentului sau, după caz, a funcţionarului de la primărie care o certifică, iar în cazul 
în care se întocmeşte proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcţionarului 
primăriei; 

– procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare va cuprinde, de asemenea, şi 
arătarea motivelor pentru care a fost întocmit [art. 164 alin. (2) C.proc.civ.]; 
– procesul-verbal face dovada, în privinţa celor constatate personal de agentul care l-a 
întocmit, până la declararea falsului, fiind deci necesară înscrierea în fals pentru comba-
terea menţiunilor privitoare la aceste fapte [art. 164 alin. (4) C.proc.civ.]. 

Sancțiunea 
nerespectării 
cerințelor 
privind 
cuprinsul 
dovezii de 
înmânare sau, 
după caz, al 

– sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii menţiunile de la art. 164 alin. (1) lit. a), c), d), 
e) şi f) C.proc.civ. [art. 164 alin. (3) C.proc.civ.], respectiv cele referitoare la: 

• anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luată sau a fost încheiat procesul-verbal; 
• numele de familie, prenumele sau denumirea şi domiciliul ori sediul destinatarului; 
• numele de familie, prenumele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul 

în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului; 
• indicarea instanţei de la care emană citaţia sau alt act de procedură şi numărul 

dosarului; 
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procesului-ver-
bal de îndepli-
nire a proce-
durii de citare 

• semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura 
agentului sau, după caz, a funcţionarului de la primărie care o certifică, iar în cazul 
în care se întocmeşte proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcţionarului 
primăriei; 

– în cazul lipsei uneia dintre aceste menţiuni, vătămarea nu mai trebuie dovedită de 
partea respectivă, fiind prezumată, conform art. 175 alin. (2) C.proc.civ.; 
– lipsa uneia dintre celelalte menţiuni ar putea atrage nulitatea procedurii de citare, 
însă numai dacă partea face dovada că a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată 
altfel. 

III. Persoanele care urmează a fi citate şi locul citării 

Cine se citează  – părţile, inclusiv terţii intervenienţi; 
– martorii, experţii, traducătorii, interpreţii şi, dacă este cazul, alţi participanţi la 
procesul civil (art. 173 C.proc.civ.). 

A. Regulile de determinare a locului de citare, stabilite de art. 155 şi art. 156 C.proc.civ. 
Persoanele 
juridice de 
drept public 

– statul se citează prin Ministerul Finanţelor Publice sau alte organe anume desemnate 
în acest scop de lege, la sediul acestora; 
– unităţile administrativ-teritoriale şi celelalte persoane juridice de drept public se 
citează prin cei însărcinaţi să le reprezinte în justiţie, la sediul acestora.  

Persoanele 
juridice de 
drept privat 

– se citează prin reprezentanţii lor, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la 
sediul dezmembrământului lor; 
– când citarea se face la sediul sucursalei sau al reprezentanţei, persoana juridică se 
citează tot prin reprezentantul ei legal, iar nu prin directorul sucursalei ori al repre-
zentanţei, facilitatea vizând numai locul unde se poate face citarea.  

Entitățile fără 
personalitate 
juridică 

– asociaţiile, societăţile şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit legii 
se citează prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia.  

Cei supuși 
procedurii 
insolvenței şi 
creditorii 
acestora 

– cei supuşi procedurii insolvenţei, precum şi creditorii acestora se citează la domiciliul 
sau, după caz, la sediul acestora;  
– după deschiderea procedurii, citarea va fi efectuată potrivit legii speciale (Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă); 

• după deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membri-
lor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special (art. 52 
din Legea nr. 85/2014); 

Administrator special – persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea gene-
rală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, împuternicită să le reprezinte 
interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze 
activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare 
necesare (art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014). 

• după ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administra-
torul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce şi activitatea de afaceri, iar 
mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţio-
narilor/asociaţilor/membrilor [art. 56 alin. (2) din Legea nr. 85/2014]; 
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• prin sentinţa de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic desemnează 
un administrator judiciar provizoriu, iar în cazul deschiderii procedurii simplificate 
desemnează un lichidator judiciar provizoriu (art. 73 din Legea nr. 85/2014); 

• în litigiile care au fost promovate în temeiul dreptului comun, după deschiderea pro-
cedurii insolvenţei citarea debitorului se va face la sediul acestuia şi la sediul admi-
nistratorului judiciar/lichidatorului judiciar [art. 41 alin. (5) din Legea nr. 85/2014]. 

Persoanele 
fizice 

Regula 
– persoanele fizice se citează la domiciliul lor; 
– în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la reşedinţa cunoscută ori la 
locul ales de ele; 
– în lipsa acestora, citarea se face la locul cunoscut unde îşi desfăşoară permanent 
activitatea curentă.  
Situații speciale 
– incapabilii sau cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se citează prin reprezentanţii 
sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a 
unui curator special, potrivit art. 58 C.proc.civ., citarea se va face prin acest curator, la 
sediul său profesional; 
– bolnavii internaţi în unităţi sanitare se citează la administraţia acestora; 
– militarii încazarmaţi sunt citați la unitatea din care fac parte, prin comandamentul 
acesteia; 
– cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decât militară, dacă 
nu au domiciliul cunoscut, se citează la căpitănia portului unde este înregistrată nava; 
– deţinuţii sunt citați la administraţia locului de deţinere; 
– persoanele aflate în străinătate se citează după cum urmează: 

• personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să 
lucreze în cadrul personalului organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii de 
familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, se citează prin Ministerul 
Afacerilor Externe; 

• alţi cetăţeni români, aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii 
familiilor care îi însoţesc, sunt citați prin organele centrale care i-au trimis sau în 
subordinea cărora se află unitatea care i-a trimis în străinătate; 

• persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la art. 155 pct. 12 
C.proc.civ., adică persoanele care nu au fost trimise în misiune în străinătate în 
interes de serviciu, dacă au domiciliul sau reşedinţa cunoscută, se citează printr-o 
citaţie scrisă, trimisă cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de 
primire, recipisa de predare a scrisorii la poşta română, în cuprinsul căreia vor fi 
menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, 
dacă prin tratate sau convenţii internaţionale la care este parte România ori prin 
acte normative speciale nu se prevede altfel;  

În această ultimă ipoteză, în ceea ce priveşte comunicarea citaţiilor persoanelor 
aflate în străinătate, trebuie făcută distincţia între: 
a) comunicarea către persoane rezidente ale altor state membre ale Uniunii Europe-
ne, care se va face potrivit regulilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 
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al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea 
sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie 
civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regu-
lamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului; 
b) comunicarea către persoane rezidente ale unor state terțe, care se va face fie în 
condiţiile Convenţiei privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor 
judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 
noiembrie 1965 (la care România a aderat prin Legea nr. 124/2003), către statele 
semnatare ale acestei convenţii, fie în condiţiile convenţiilor/tratatelor bilaterale 
încheiate de România, în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga din 
1965, fie, în absenţa unui instrument juridic bilateral sau multilateral în domeniul 
asistenţei judiciare în materie civilă şi comercială (la care România şi un alt stat să 
fie părţi), în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva reciprocităţii. 

• persoanele care se află în străinătate, citate potrivit art. 155 alin. (1) pct. 12 şi 13 
C.proc.civ. pentru primul termen de judecată, vor fi înştiinţate prin citaţie că au obli-
gaţia de a-şi alege un domiciliu în România unde urmează să li se facă toate comu-
nicările privind procesul; în cazul în care acestea nu se conformează, comunicările li 
se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scri-
sorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se expediază, ţinând loc de 
dovadă de îndeplinire a procedurii (art. 156 C.proc.civ.); 

• în toate cazurile, dacă cei aflaţi în străinătate (indiferent de modul în care au fost 
trimiși în străinătate) au mandatar cunoscut în ţară, va fi citat numai acesta din urmă; 

– moştenitorii, până la intervenirea lor în proces, se vor cita printr-un curator special 
numit de instanţă, la domiciliul acestuia; 

• această ipoteză are în vedere situaţia în care una dintre părţi decedează în timpul 
procesului, iar judecata cauzei nu se suspendă de drept, întrucât o parte interesată 
a solicitat acordarea unui termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor, 
potrivit art. 412 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ.; 

– persoanele cu domiciliul necunoscut şi cu reşedinţa necunoscută, inclusiv cei aflaţi în 
străinătate, vor fi citaţi prin publicitate, potrivit art. 167 C.proc.civ. 

B. Alegerea de domiciliu în vederea citării şi comunicării  
actelor de procedură și citarea la căsuța poștală 

Condiţii – partea poate alege ca actele de procedură (inclusiv citația) să îi fie comunicate la un 
domiciliu sau sediu ales sau la căsuța poștală; 
– în caz de alegere de domiciliu sau de sediu în vederea citării şi comunicării actelor de 
procedură, partea trebuie să indice în mod expres şi numele persoanei (fizice sau 
juridice) însărcinate cu primirea actelor de procedură;  
– dacă partea nu arată și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, atunci 
acestea se vor comunica la locul stabilit potrivit regulilor generale prevăzute de art. 155 
şi art. 156 C.proc.civ. (art. 158 C.proc.civ.). 

C. Schimbarea locului citării în cursul procesului 
Obligaţiile 
părţii care,  
în cursul  

– partea care, în cursul procesului, își schimbă locul unde a fost citată are următoarele 
obligaţii, care sunt cumulative [art. 172 C.proc.civ.]: 

• să încunoştinţeze instanţa, indicând locul unde va fi citată la termenele următoare; 
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procesului, își 
schimbă locul 
citării 

• să încunoștințeze şi partea adversă prin scrisoare recomandată; 
• să depună la dosar cererea prin care înștiințează instanța, însoțită de recipisa de 

predare a scrisorii recomandate trimise părții adverse; 
– aceste obligații subzistă numai pentru aceeaşi instanţă, nu pentru tot parcursul 
judecăţii; 

• astfel, în măsura în care schimbarea locului citării a intervenit după pronunţarea 
hotărârii, dispoziţiile art. 172 C.proc.civ. nu îşi mai găsesc aplicare; 

• dacă se exercită o cale de atac de reformare, partea respectivă (intimat în calea de 
atac) nu trebuie să mai anunţe schimbarea de domiciliu pentru a fi citată la noul ei 
domiciliu, iar nu la domiciliul trecut în dosar; această soluţie se aplică cu atât mai 
mult în cazul în care a intervenit o hotărâre care nu mai este susceptibilă de 
exercitarea unei căi de atac de reformare; 

Sancțiunea 
neîndeplinirii 
acestor 
obligaţii  

– sancțiunea neîndeplinirii acestor obligații este aceea că procedura de citare pentru 
aceeaşi instanţă este considerată ca valabil îndeplinită la vechiul loc de citare şi partea 
nu va putea invoca nulitatea procedurii de citare astfel îndeplinite; 
– dispozițiile art. 172 C.proc.civ. sunt aplicabile, pentru identitate de raţiune, şi în cazul 
comunicării celorlalte acte de procedură, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti; 

• prin urmare, dacă pe parcursul procesului, înainte de pronunţarea hotărârii, partea 
îşi schimbă domiciliul şi nu încunoştinţează despre aceasta instanţa, precum şi 
partea adversă, comunicarea hotărârii la adresa anterioară va fi una legală, chiar 
dacă dovada se va returna la dosar cu menţiunea „destinatar mutat”, iar de la mo-
mentul unei astfel de comunicări va curge termenul de apel/recurs. 

D. Citarea prin publicitate 
Condițiile în 
care se dispune 
citarea prin 
publicitate. 
Sancţiunea 
citării prin 
publicitate cu 
rea-credinţă 

1. se poate face atunci când persoanelor care urmează a fi citate, inclusiv celor aflaţi în 
străinătate, nu li cunoaște domiciliul și nici reşedinţa; 
2. se poate dispune la cererea reclamantului, cu condiția ca acesta să arate, motivat, că, 
deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc 
unde acesta ar putea fi citat potrivit legii [art. 167 alin. (1) C.proc.civ.]; 

• reclamantul trebuie să învedereze împrejurări concrete din care să rezulte impo-
sibilitatea de a afla domiciliul părţii adverse; 

• dacă pârâtul, citat prin publicitate, se înfăţişează şi dovedeşte că a fost citat prin 
publicitate cu rea-credinţă, toate actele de procedură ce au urmat încuviinţării 
acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut o asemenea citare va fi 
condamnat la plata unei amenzi judiciare şi a unei despăgubiri către partea vătă-
mată, conform art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c) [la care art. 167 alin. (5) C.proc.civ. 
trimite expres] şi art. 189 C.proc.civ. 

Cine poate fi 
citat prin 
publicitate 

– doar pârâtul poate fi citat prin publicitate; 
– în cazul reclamantului nu se poate dispune citarea prin publicitate, pentru urmă-
toarele argumente:  

• art. 167 C.proc.civ. se referă expres numai la pârât ca beneficiar al comunicării 
realizate prin publicitate; 

• nu este de conceput o situație în care s-ar impune citarea reclamantului prin 
publicitate, deoarece acesta este obligat să indice, în cuprinsul cererii de chemare în 
judecată, domiciliul, reședința sau sediul său [art. 194 lit. a) C.proc.civ.]; 
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• dacă reclamantul își schimbă locul citării pe parcursul judecății, fără a înștiința 
instanța și partea adversă, devine incident art. 172 C.proc.civ. (text care stabilește 
sancțiunea aplicabilă în situația schimbării locului citării, respectiv considerarea 
procedurii de citare la vechiul loc de citare ca legal îndeplinită); 

• dacă ar fi vorba de situația în care imposibilitatea de comunicare a actelor de 
procedură îl privește chiar pe reclamant (cum ar fi cazul demolării sau al faptului că 
imobilul a devenit de nelocuit), nu este aplicabil art. 166 C.proc.civ., ci tot art. 172 
C.proc.civ., care nu distinge după cum schimbarea locului citării este fortuită sau 
voluntară, ceea ce înseamnă că, în cazul în care reclamantul nu se conformează 
obligației de a aduce la cunoștința instanței și a părții adverse noul loc unde ar urma 
să fie citat, restituirea citaţiei la dosar nu va impieta asupra considerării procedurii 
de citare ca legal îndeplinită; 

– citarea prin publicitate se poate dispune doar în cazul persoanelor fizice, nu și în cel al 
persoanelor juridice; 

• cu toate acestea, atunci când comunicarea actelor de procedură nu se poate face, 
deoarece imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau din alte motive asemă-
nătoare, se poate apela la procedura citării prin publicitate și în cazul pârâtului 
persoană juridică, întrucât dispozițiile art. 166 C.proc.civ. nu fac nicio distincţie în 
acest sens, iar în situațiile respective nu este posibilă, în mod obiectiv, aplicarea 
altei soluții în cazul persoanelor juridice, dacă acestea nu au înregistrat schimbarea 
sediului în registrele publice corespunzătoare. 

Modalitățile de 
realizare a 
publicității 
citației 

– citația se afișează în mod obligatoriu la uşa instanţei, pe portalul internet al instanţei 
de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat, aceste modalităţi 
de afişare a citaţiei fiind cumulative; 

• afişarea la uşa instanţei se face de către grefier, care încheie un proces-verbal, 
potrivit art. 164 C.proc.civ., ce se va depune la dosar (art. 168 C.proc.civ.); 

– în cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei 
în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire [art. 167 
alin. (2) C.proc.civ.], această modalitate de publicare a citației fiind facultativă și supli-
mentară față de modalitățile de afișare a citației obligatorii prevăzute de lege. 

Curatorul 
persoanei 
citate prin 
publicitate 

– odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avo-
caţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească, 
care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului [art. 167 alin. (3) 
C.proc.civ.].  

Data 
îndeplinirii 
procedurii de 
citare 

– în cazul citării prin publicitate, procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la 
publicarea citaţiei [art. 167 alin. (4) C.proc.civ.]; 
– termenul trebuie avut în vedere pentru toate publicaţiile pe care le prevede legea 
pentru realizarea citării prin publicitate; 
– fiind un termen procedural stabilit pe zile, acesta se calculează pe zile libere, conform 
prevederilor art. 181 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ. 
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IV. Organele competente şi modalităţile de comunicare 

Comunicarea 
făcută de 
instanță 

– comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură pentru care legea prevede 
comunicarea se va face, din oficiu, de către instanță; 
– în cazul comunicării făcute de către instanță, modalitățile de comunicare sunt 
următoarele:  
1. prin agenții procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia ori prin agenţi 
ori salariaţi ai altor instanţe, în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică 
actul; 

• comunicarea citației și a celorlalte acte de procedură se face în plic închis, la care se 
alătură dovada de înmânare/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163 
C.proc.civ.; plicul va purta menţiunea „PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU 
PRIORITATE”; 

• instanţa solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru 
altă instanţă, este obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii, şi să 
trimită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii [art. 154 alin. (1)-(3) 
C.proc.civ.]; 

2. prin poştă, în cazul în care comunicarea prin agent procedural nu este posibilă;  
• comunicarea se face cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în plic 

închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevă-
zute la art. 163 C.proc.civ. [art. 154 alin. (4) C.proc.civ.]; 

3. prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului 
actului şi confirmarea primirii acestuia, de grefa instanței, atunci când comunicarea prin 
agenţii procedurali sau prin alţi salariaţi ai instanţei nu este posibilă, iar partea a indicat 
instanţei datele corespunzătoare în acest scop; 

• comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a 
instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din 
mențiunile obligatorii ale citației; fiecare instanță va avea o singură semnătură 
electronică extinsă pentru citații și acte de procedură [art. 154 alin. (6) C.proc.civ.]; 

• în această modalitate de comunicare a citației, procedura se socotește îndeplinită la 
momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la 
destinatar potrivit datelor furnizate de acesta [art. 154 alin. (61) C.proc.civ.]; 

• mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de 
comunicare. Acesta se va lista și se va atașa la dosarul cauzei [art. 163 alin. (111) 
C.proc.civ.]. 

Comunicarea 
făcută de părți  

– la cererea părţii interesate, instanţa poate să încuviinţeze acesteia să procedeze la 
comunicarea citaţiei, pe cheltuiala proprie [art. 154 alin. (5) C.proc.civ.]: 
1. fie prin executori judecătoreşti; 
2. fie prin curierat rapid; 
– comunicarea citației și a altor acte de procedură făcută de părți reprezintă o alter-
nativă la comunicarea oficială făcută de instanţă, astfel încât, dacă partea solicită să i se 
încuviinţeze comunicarea fără mijlocirea instanţei, aceasta nu va mai proceda şi la 
comunicarea din oficiu; 
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– în lipsa unei cereri exprese în acest sens, instanţa nu poate obliga părțile să procedeze 
la asemenea modalități de comunicare a citaţiei și a celorlalte acte de procedură; 
– comunicarea poate fi făcută de părți atât cu privire la citație, cât și cu privire la orice 
act de procedură supus comunicării, potrivit legii, inclusiv hotărârea judecătorească; 
– comunicarea se face pe cheltuiala proprie a părții;  

• aceste cheltuieli, care sunt avansate de parte, reprezintă „cheltuieli necesare 
pentru buna desfăşurare a procesului” în sensul art. 451 alin. (1) C.proc.civ., astfel 
încât, în cazul în care partea care le-a efectuat câştigă procesul, va avea dreptul la 
recuperarea lor de la partea care cade în pretenţii; 

– comunicarea actelor de procedură făcută de părți prin executori judecătoreşti: 
• competenţa aparţine oricărui executor judecătoresc care îşi desfăşoară activitatea 

în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află domiciliul sau, după caz, sediul 
persoanei căreia urmează să i se facă comunicarea; 

• comunicarea citaţiei şi a altor acte de procedură se va face de executorul jude-
cătoresc cu respectarea formalităţilor procedurale prevăzute la art. 153 şi urm. 
C.proc.civ.; 

• dacă s-a optat pentru comunicarea prin executor judecătoresc, comunicarea se va 
putea face „în mod nemijlocit”; ca atare, executorul nu poate apela la serviciile 
poştei sau la servicii de curierat rapid, ci trebuie să se deplaseze personal la locul 
comunicării; 

• citația sau actul de procedură ce urmează a se comunica se va înmâna de grefa 
instanţei părţii, iar aceasta le va transmite executorului judecătoresc; 

– comunicarea actelor de procedură făcută de părți prin curierat rapid: 
• în acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 154 alin. (4) 

C.proc.civ.; 
• astfel, comunicarea se va face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 

primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi 
înştiinţarea prevăzute la art. 163 C.proc.civ.; 

• citația sau actul de procedură ce urmează a se comunica se va înmâna de grefa 
instanţei părţii, iar aceasta le va transmite serviciului de curierat rapid. 

Comunicarea 
directă între 
părți  

– se face pentru cereri, întâmpinări ori alte asemenea acte, adică acte de procedură 
care emană şi se află în posesia părților [art. 169 C.proc.civ.]; 
– prin această procedură nu se pot comunica citaţiile, hotărârea judecătorească sau alte 
acte procedurale care emană de la instanţa de judecată; 
– pentru a se putea proceda la comunicarea directă între părți a actelor de procedură 
este necesar ca ambele părți să aibă avocat sau consilier juridic; 
– cel care primeşte cererea va atesta primirea pe însuşi exemplarul care urmează a fi 
depus la instanţă sau, după caz, prin orice alte mijloace care asigură îndeplinirea acestei 
proceduri; 
– această modalitate de comunicare poate avea loc numai după sesizarea instanţei. 
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V. Înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedură 

Termenul de 
înmânare a 
citației 

– ca regulă, citaţia şi celelalte acte de procedură trebuie înmânate părţii cu cel puţin  
5 zile înaintea termenului de judecată; 

• termenul este regresiv, adică se calculează înapoi, începând de la data termenului 
de judecată;  

• modul de calcul se face pe zile libere; 
– în cazuri urgente sau atunci când legea prevede în mod expres, judecătorul poate 
dispune scurtarea termenului de înmânare a citaţiei ori a actului de procedură, despre 
aceasta făcându-se menţiune în citaţie sau în actul de procedură; 
– termenul de înmânare a citației este același, indiferent că citaţia a fost emisă pentru 
primul termen de judecată sau pentru termenele de judecată următoare; 
– sancțiunea nerespectării termenului de înmânare a citației sau a celorlalte acte de 
procedură este nulitatea procedurii de citare/comunicare (art. 159 C.proc.civ.). 

Zilele în care  
se face 
comunicarea  

– când comunicarea actelor de procedură se face, din oficiu, de către instanţă, prin 
agenţi procedurali, ei nu vor putea instrumenta decât în zilele lucrătoare, între orele 
7,00-20,00, iar în cazuri urgente, şi în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, dar 
numai cu încuviinţarea preşedintelui instanţei [art. 171 C.proc.civ.]; 
– pentru identitate de raţiune, art. 171 C.proc.civ. îşi găseşte aplicarea şi în cazul comu-
nicării făcute de grefa instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte asemenea 
mijloace; 
– limitarea comunicării actelor de procedură la zilele lucrătoare, între orele 7,00-20,00, 
nu se aplică la comunicările efectuate de parte, pe cheltuiala sa, nemijlocit prin exe-
cutorii judecătoreşti sau prin curierat rapid şi nici la comunicările directe între părţi, 
efectuate în condiţiile art. 169 C.proc.civ. 

Locul unde se 
face înmânarea 
citației și a 
altor acte de 
procedură  

Pentru persoanele fizice 
Reguli generale 
– înmânarea se face la domiciliul celui citat;  

• în cazul în care cel citat nu locuieşte la domiciliu, înmânarea se face la reşedinţa sa 
cunoscută ori la locul ales de el; 

• în lipsa unei reşedinţe cunoscute sau a unui loc ales pentru comunicare, înmânarea 
se face la locul cunoscut unde cel citat îşi desfăşoară permanent activitatea curentă 
[art. 155 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ.]; 

– înmânarea se poate face oriunde se află cel citat [art. 161 alin. (2) C.proc.civ.], dacă 
acesta primeşte citaţia și semnează de primire; 

• în cazul în care cel citat nu este de acord cu primirea citaţiei şi deci nu semnează de 
primire, atunci agentul procedural va trebui să facă înmânarea sau afişarea la locul 
citării stabilit potrivit art. 155 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ.; soluţia rezultă din caracterul 
de normă specială al dispoziţiilor art. 161 alin. (2) C.proc.civ., care prevăd o excepţie 
de la regula înmânării citaţiei sau a altor acte de procedură la locul citării stabilit 
potrivit legii; 

– partea prezentă în instanţă personal, prin avocat sau prin alt reprezentant este obli-
gată să primească actele de procedură şi orice înscris folosit în proces care i se comunică 
în şedinţă; 
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• dacă se refuză primirea, actele şi înscrisurile se consideră comunicate prin depu-
nerea lor la dosar, de unde, la cerere, partea le poate primi sub semnătură; 

• partea are dreptul să ridice şi între termene, sub semnătură, actele de procedură şi 
înscrisurile menţionate (art. 170 C.proc.civ.). 

Reguli speciale  
– pentru cei care se găsesc sub arme, citaţia se înmânează la unitatea din care fac parte; 
– celor care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, în lipsa unui domiciliu 
cunoscut, înmânarea se face la căpitănia portului unde se găseşte înregistrată nava; 
– pentru deţinuţi, înmânarea se face la administraţia închisorii; 
– pentru bolnavii aflaţi în spitale, sanatorii sau alte asemenea aşezăminte de asistenţă 
medicală ori socială, înmânarea se face la administraţia acestora; 
– în toate aceste situaţii prevăzute la art. 161 alin. (4)-(7) C.proc.civ., unitatea unde se 
află cel citat îi va înmâna de îndată acestuia citaţia ori, după caz, actul de procedură 
comunicat sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru 
care nu s-a putut obţine semnătura lui; în acest din urmă caz, se va proceda la întoc-
mirea unui proces-verbal de constatare; dovada, respectiv procesul-verbal se vor preda 
agentului ori vor fi trimise direct instanţei, dacă înmânarea citaţiei nu s-a putut face de 
îndată [art. 162 alin. (2) C.proc.civ.]. 
Pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică 
– înmânarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se poate face funcţionarului sau 
persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada de primire; 

• în lipsa acestora, înmânarea se va face administratorului clădirii;  
• în lipsa administratorului clădirii, înmânarea se face paznicului sau agentului de 

pază;  
• aceste persoane vor semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, 

după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea semnatarului 
[art. 162 alin. (1) C.proc.civ.]; 

– înmânarea se face funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespon-
denţei atunci când cel citat este [art. 155 alin. (1) pct. 1-5 şi pct. 12 C.proc.civ.]: 

• statul; 
• unităţile administrativ-teritoriale şi celelalte persoane juridice de drept public; 
• persoanele juridice de drept privat; 
• asociaţiile, societăţile şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit 

legii; 
• cei supuşi procedurii insolvenţei, precum şi creditorii acestora; 
• personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să 

lucreze în cadrul personalului organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii de 
familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate; 

• alţi cetăţeni români, aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii 
familiilor care îi însoţesc; 

– înmânarea se face funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespon-
denţei atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor 
judecătoresc [art. 162 alin. (1) C.proc.civ.]. 
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Cui se face 
înmânarea 
citației și a 
celorlalte acte 
de procedură 

Înmânarea făcută destinatarului 
– înmânarea se face personal celui citat, care va semna dovada de înmânare, agentul 
procedural certificându-i identitatea şi semnătura acestuia [art. 161 alin. (1) şi art. 163 
alin. (1) C.proc.civ.]; 
– dacă destinatarul primeşte citaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din 
motive întemeiate, nu o poate semna, agentul va întocmi un proces-verbal în care va 
arăta aceste împrejurări [art. 163 alin. (2) C.proc.civ.]; 
– dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul o va depune în cutia poştală și 
va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde menţiunile arătate la art. 164 C.proc.civ., 
acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal 
de cel care l-a încheiat [art. 163 alin. (3) teza I şi (5) C.proc.civ.]; 
– în lipsa cutiei poştale, agentul va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare și va 
întocmi un proces-verbal, care va cuprinde menţiunile arătate la art. 164 C.proc.civ., 
acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal 
de cel care l-a încheiat [art. 163 alin. (3) teza a II-a şi (5) C.proc.civ.]; 
– înștiințarea care se afișează pe uşa locuinţei destinatarului va cuprinde următoarele 
[art. 163 alin. (3) lit. a)-h) C.proc.civ.]: 

• anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută [lit. a)]; 
• numele de familie şi prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afişarea 

şi funcţia acestuia [lit. b)]; 
• numele de familie, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul 

celui înştiinţat [lit. c)]; 
• numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea instanţei pe 

rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia [lit. d)]; 
• arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba [lit. e)]; 
• menţiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţării ori, când 

există urgenţă, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la 
sediul instanţei de judecată pentru a i se comunica citaţia; când domiciliul sau 
reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanţa de 
judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea că pentru a i se comunica 
citaţia destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază 
teritorială locuieşte sau îşi are sediul [lit. f)]; 

• menţiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă 
pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al ter-
menului de 3 zile, în cazurile urgente, citaţia se consideră comunicată la împlinirea 
acestui termen [lit. g)]; 

• semnătura celui care a depus sau a afişat înştiinţarea [lit. h)]. 
Menţiunile de la lit. c)-g) se completează de către grefa instanţei [art. 163 alin. (4) 
teza I C.proc.civ.]. 

Înmânarea făcută altor persoane decât destinatarului 
– se face doar atunci când destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau, după 
caz, sediu; 
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– în acest caz pot exista următoarele ipoteze:  
1. destinatarul lipsește, dar este găsită o altă persoană la domiciliu, reședință sau, după 
caz, sediu: 

• înmânarea se va face unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte 
persoane majore care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte 
corespondenţa [art. 163 alin. (6) C.proc.civ.]; 

• persoana care primeşte citaţia va semna dovada de primire, agentul certificându-i 
identitatea şi semnătura acesteia şi încheind un proces-verbal cu privire la aceste 
împrejurări; 

• dacă persoanele menţionate nu voiesc sau, din motive întemeiate, nu pot să 
semneze dovada de primire, agentul le lasă citaţia şi încheie un proces-verbal, în 
care va arăta aceste împrejurări; 

• dacă persoanele respective nu voiesc să primească actul de procedură sau nu este 
nimeni la domiciliul celui citat, agentul va lăsa citaţia la cutia poştală a destina-
tarului, iar în lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei acestuia o înştiinţare cu 
conţinutul prevăzut de art. 163 alin. (3) C.proc.civ., întocmind, totodată, în ambele 
împrejurări, un proces-verbal; 

2. destinatarul care lipsește locuieşte într-un hotel ori cămin sau într-o clădire compusă 
din mai multe apartamente şi nu este găsită nicio persoană la domiciliu, reședință sau, 
după caz, sediu [art. 161 alin. (3) şi art. 163 alin. (7) C.proc.civ.]: 

• agentul îi va comunica citaţia administratorului, iar, în lipsa acestuia, portarului sau 
celui care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte; 

• persoana care primeşte citaţia va semna dovada de primire, agentul certificându-i 
identitatea şi semnătura şi încheind un proces-verbal cu privire la aceste împre-
jurări; 

• dacă persoanele menţionate nu voiesc sau, din motive întemeiate, nu pot să sem-
neze dovada de primire, agentul le lasă citaţia şi încheie un proces-verbal, în care va 
arăta aceste împrejurări; 

• dacă persoanele respective refuză să primească citaţia sau lipsesc, agentul va depu-
ne actul de procedură la cutia poştală a destinatarului, iar în lipsa cutiei poştale, va 
afişa pe uşa locuinţei înştiinţarea prevăzută de art. 163 alin. (3) C.proc.civ. şi va 
încheia un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. 

Procedura de înmânare în cazul afișării înștiințării pe ușa destinatarului  
– în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea înştiinţării, agentul trebuie să depună 
citaţia, precum şi procesul-verbal de constatare a afişării, după caz: 

• la sediul instanţei de judecată care a emis citaţia; ori 
• la sediul primăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, atunci când 

domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul destinatarului nu se află în localitatea 
unde instanţa de judecată îşi are sediul;  

– instanţa de judecată care a emis citaţia/primăria în raza căreia destinatarul locuieşte 
sau îşi are sediul urmează să comunice citaţia [art. 163 alin. (9) C.proc.civ.]; 
– după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţării ori, când există urgenţă, 
nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanţei de 
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judecată, respectiv, după caz, la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau 
îşi are sediul pentru a i se comunica citaţia;  

• termenele procedurale de o zi, de 7 zile, respectiv de 3 zile, acordate părţii în vede-
rea prezentării la sediul instanţei/primăriei pentru ridicarea citaţiei, nu se calculează 
pe zile libere, ci zi cu zi [art. 163 alin. (4) teza a II-a C.proc.civ.];  

– în ipoteza în care părţii sau reprezentantului ei i s-a înmânat citaţia de către funcţio-
narul anume desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligaţia ca, în termen de cel mult 
24 ore de la înmânare, să înainteze instanţei de judecată dovada de înmânare, precum 
şi procesul-verbal de constatare a afişării întocmit în acest sens de agentul de procedură 
[art. 163 alin. (10) C.proc.civ.]; 
– când termenul prevăzut de lege s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să 
se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citaţia, funcţionarul anume însărcinat din 
cadrul primăriei va înainta instanţei de judecată, de îndată, citaţia ce trebuia comu-
nicată, precum şi procesul-verbal de constatare a afişării înştiinţării, întocmit de agentul 
de procedură [art. 163 alin. (11) C.proc.civ.]. 
Procedura în cazul constatării imposibilității înmânării 
– intervine atunci când comunicarea actelor de procedură nu se poate face, deoarece 
imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuinţat ori destinatarul actu-
lui nu mai locuieşte în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută 
din alte motive asemănătoare; 
– agentul va raporta cazul grefei instanţei spre a înştiinţa din timp partea care a cerut 
comunicarea despre această împrejurare şi a-i pune în vedere să facă demersuri pentru 
a obţine noua adresă unde urmează a se face comunicarea (art. 166 C.proc.civ.); 
– în ipoteza în care partea care a cerut comunicarea învederează şi dovedeşte că, deşi a 
făcut demersuri în acest sens, nu a reuşit să afle noua adresă a celui căruia trebuie să i 
se comunice citaţia sau alt act de procedură, apreciem că se poate recurge la citare în 
condiţiile art. 167 C.proc.civ. 

Data la care 
procedura se 
socotește 
îndeplinită 

– în ipoteza comunicării prin agent procedural sau alt salariat al instanţei, data la care 
procedura se socotește îndeplinită este (art. 165 pct. 1 C.proc.civ.): 

• data semnării dovezii de înmânare a actului procedural, dacă partea sau, după caz, 
persoanele prevăzute de lege care pot primi corespondenţa pentru cel citat sem-
nează dovada de înmânare; 

• data încheierii procesului-verbal constatator al acestor împrejurări şi al depunerii 
actului procedural la cutia poştală a destinatarului, atunci când destinatarul sau, 
după caz, persoanele care, potrivit legii, pot primi corespondenţa pentru acesta 
refuză să semneze de primire, precum şi în cazul în care actul de procedură nu 
poate fi înmânat din cauza refuzului de primire sau din alte motive; 

• data la care partea sau reprezentantul său, prezentându-se la sediul instanţei sau, 
după caz, al primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte, unde i se predă actul de 
procedură, semnează dovada de înmânare sau, în caz de neprezentare în vederea 
comunicării actului procedural, data împlinirii termenului de 7 zile sau, după caz, a 
celui de 3 zile, prevăzute la art. 163 alin. (3) lit. f) C.proc.civ., în situaţia în care, din 
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cauza lipsei căsuţei poştale, agentul procedural afişează pe uşa locuinţei destina-
tarului înştiinţarea prevăzută la art. 163 alin. (3) C.proc.civ.; 

– în ipoteza citării ori comunicării altui act de procedură efectuate prin poştă sau 
curierat rapid, data la care procedura se socotește îndeplinită este data semnării de 
către parte a confirmării de primire ori a consemnării de către funcţionarul poştal sau 
de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondenţa (art. 165 pct. 2 C.proc.civ.); 

• în lipsa oricărei persoane de la domiciliul sau, după caz, de la sediul celui citat, 
urmează ca procedura de comunicare prin funcţionarul poştal sau curier să fie con-
siderată îndeplinită fie la data încheierii procesului-verbal de constatare a depunerii 
actului de procedură la cutia poştală, fie în lipsa cutiei poştale, la data prezentării 
părţii, personal sau prin reprezentant, la sediul instanţei sau, după caz, al primăriei 
în a cărei rază teritorială locuieşte şi a semnării dovezii de înmânare a actului de 
procedură sau, în caz de neprezentare, la data împlinirii termenului de 7 zile sau, 
după caz, a celui de 3 zile, prevăzute la art. 163 alin. (3) lit. f) C.proc.civ.; 

– în ipoteza citării sau comunicării altui act de procedură efectuate prin telefax, poştă 
electronică sau alte asemenea mijloace care asigură transmiterea textului actului şi 
confirmarea primirii acestuia, procedura se socotește îndeplinită la data arătată pe 
copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea (art. 165 
pct. 2 C.proc.civ.). 

Proba 
îndeplinirii 
procedurii de 
comunicare a 
citației sau a 
altui act de 
procedură 

– mijloacele de probă pentru a dovedi îndeplinirea procedurii de citare sau de comu-
nicare sunt exclusiv: 

• dovada de înmânare sau, după caz, procesul-verbal; 
• copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de grefierul care a făcut trans-

misiunea [adică mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem, con-
form art. 163 alin. (111) C.proc.civ.], în cazul comunicării citaţiei prin telefax, poştă 
electronică sau alte asemenea mijloace; 

– nu este admisibilă administrarea altor probe pentru dovedirea îndeplinirii procedurii 
de comunicare, cum ar fi declaraţiile de martori, referatul întocmit de arhivarul judecă-
toriei sau existenţa unor împrejurări de fapt din care s-ar putea trage concluzia că 
partea a luat cunoştinţă de conţinutul hotărârii; 
– este necesar ca dovada de înmânare sau procesul-verbal, respectiv copia imprimată a 
expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea (mesajul de comunicare 
către destinatar primit de la sistem) să existe la dosar, nefiind suficientă simpla atestare 
a judecătorului că procedura de citare este îndeplinită. 

VI. Verificarea procedurii de comunicare a actelor de procedură 

Cui îi revine 
obligația 
verificării 
procedurii de 
citare 

– judecătorul are obligaţia de a dispune verificarea efectuării procedurilor de citare şi co-
municare dispuse pentru fiecare termen de judecată [art. 241 alin. (3) teza I C.proc.civ.]; 
– această verificare se realizează înaintea fiecărui termen de judecată, de grefierul de 
şedinţă, care informează preşedintele completului de judecată despre deficienţele con-
statate [art. 53 şi art. 114 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor jude-
cătoreşti]. 
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Consecințele 
constatării 
neregulari- 
tăților 
referitoare la 
procedura de 
citare sau de 
comunicare 

– instanţa va ordona luarea măsurilor de refacere a procedurilor respective [art. 241 
alin. (3) teza a II-a C.proc.civ.]; 
– suplimentar, atunci când apreciază că asigurarea celerităţii o impune, judecătorul 
poate dispune ca înștiinţarea părţilor să se facă şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştă 
electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, după caz, transmiterea 
textului actului supus comunicării ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum 
şi confirmarea primirii actului, respectiv a înştiinţării, dacă părţile au indicat instanţei 
datele corespunzătoare în acest scop [art. 241 alin. (3) teza a III-a C.proc.civ.];  

• încunoştinţarea părţilor prin aceste modalități are caracter facultativ, legea lăsând 
judecătorului aprecierea utilităţii luării unei asemenea măsuri;  

• aceste modalităţi de înştiinţare a părţilor sunt complementare citării şi comunicării 
realizate în condiţii procedurale, iar nu substitutive acestora; 

• măsura încunoştinţării părţilor prin mijloacele menționate poate fi dispusă numai 
dacă acestea au indicat instanţei datele necesare în acest scop; 

• dovada înştiinţării părţilor se face prin depunerea la dosar, de către grefierul care a 
făcut transmisiunea, a confirmării primirii actului de către destinatar, această 
confirmare urmând a îmbrăca forma specifică modului de comunicare utilizat în 
concret;  

În acelaşi sens, art. 53 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti prevede că grefierul care participă la şedinţa de judecată 
întocmeşte un referat privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi 
obiectul acesteia, care se ataşează la dosar. 

• în situaţia în care încunoştinţarea s-a făcut telefonic, grefierul va întocmi un referat 
în care va arăta modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia [art. 241 alin. (3) 
teza finală C.proc.civ.]; 

– refacerea procedurii de comunicare sau celelalte măsuri de înştiinţare pot fi ordonate 
de către judecător în cursul procesului, atât în şedinţa de judecată, cât şi premergător 
acesteia, cu respectarea limitelor de termen care să permită părţii dreptul efectiv de a 
se prezenta şi de a se apăra în cadrul litigiului; 
– în vederea obţinerii de date şi informaţii necesare realizării procedurii de comunicare 
a citaţiilor, a altor acte de procedură, precum şi a îndeplinirii oricărei atribuţii proprii 
activităţii de judecată, instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice 
sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice, acestea din 
urmă fiind obligate să ia măsurile necesare în vederea asigurării accesului direct al 
instanţelor la bazele de date electronice şi sistemele de informare deţinute [art. 154 
alin. (8) C.proc.civ.]. 
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VII. Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea 

Cine poate 
invoca nere-
gularitățile 
privind 
procedura  
de citare în 
cursul judecății 

– neregularitățile privind citarea pot fi invocate de: 
• partea nelegal citată; 
• instanţă, din oficiu; 
• partea adversă. 

Invocarea 
neregulari- 
tăților privind 
citarea de către 
partea nelegal 
citată 

– când partea se prezintă în instanţă, personal sau prin reprezentant, deşi nu a primit 
citaţia sau a primit-o într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la art. 159 C.proc.civ. 
ori există o altă cauză de nulitate privind citaţia sau procedura de înmânare a acesteia, 
neregularitatea se acoperă; 
– partea nelegal citată are dreptul să solicite acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea pregătirii apărării; 
– instanţa este obligată să amâne procesul în prezența unei asemenea cereri [art. 160 
alin. (1) C.proc.civ.], în caz contrar hotărârea fiind susceptibilă de a fi desfiinţată; 
– orice neregularitate cu privire la citare nu va mai fi luată în considerare în cazul în 
care [art. 160 alin. (2) C.proc.civ.]: 

• partea nelegal citată se prezintă în instanţă, personal sau prin reprezentant, şi nu 
solicită amânarea procesului; 

• partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a invocat-o la terme-
nul următor producerii ei, dacă la acest termen ea a fost prezentă sau legal citată; 

– cu respectarea condițiilor legii, partea nelegal citată poate invoca neregularitatea 
procedurii de citare şi în apel sau, după caz, în recurs, precum şi prin contestaţia în 
anulare. 

Invocarea 
neregularităților 
privind citarea 
în lipsa părţii 
nelegal citate 

– în lipsa părţii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a acesteia 
poate fi invocată şi de celelalte părţi, precum şi de instanţă din oficiu, însă numai la ter-
menul la care ea s-a produs [art. 160 alin. (3) C.proc.civ.]; 
– instanţa va ordona refacerea procedurii de citare cu respectarea tuturor cerinţelor 
prevăzute de lege, având, totodată, posibilitatea de a dispune ca încunoştinţarea părţii 
despre termenul de judecată nou-acordat să se facă şi prin una dintre modalităţile 
prevăzute de art. 241 alin. (3) C.proc.civ.; 
– instanţa este obligată, sub sancţiunea nulităţii, să amâne judecata ori de câte ori 
constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de 
lege, indiferent dacă cerinţele respective sunt prevăzute de lege sub sancţiunea 
nulităţii exprese sau virtuale. 

 
 


