
CUPRINS 

Secțiunea 1. Aspecte generale __________________________ 1 
1.  Noțiuni introductive _____________________________ 1 
2.  Actele de procedură supuse comunicării ____________ 2 
3.  Importanța citării și comunicării actelor de procedură ___ 5 
4.  Reglementarea incidentă comunicării actelor de 

procedură. Persoanele cărora li se aplică. Sancțiunea 
nerespectării dispozițiilor legale ___________________ 6 

5.  Regula generală a citării părților [art. 153 alin. (1)  
C.proc.civ.]. Norme speciale care prevăd citarea  
părților _______________________________________ 7 

6.  Obligația verificării legalei îndepliniri a procedurii  
de citare de către instanță numai în privința părților. 
Excepții _____________________________________ 10 

7.  Citarea părților în căile de atac ordinare și  
extraordinare _________________________________ 11 

8.  Dispoziții speciale privind judecata cu citarea  
numai a unei părți din proces ____________________ 13 

9.  Excepția judecării cererilor fără citarea părților _______ 13 
10.  Obligația instanței de a amâna judecarea cauzei  

în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare ____ 17 
11.  Lipsa obligației părților legal citate de a se înfățișa  

în fața instanței. Cazurile în care părțile sunt obligate  
să se înfățișeze în fața instanței __________________ 18 

12.  Citarea părților ori de câte ori prin lege se instituie  
această obligație ______________________________ 20 

Secțiunea a 2-a. Modalități de citare și comunicare  
în dreptul comun ________________________________ 22 

1.  Reglementare. Modalitățile concrete de comunicare  
a unui act de procedură ________________________ 22 

2.  Comunicarea prin salariații instanței _______________ 24 
3.  Comunicarea actelor de procedură prin poștă _______ 24 



VIII citarea şi comunicarea actelor de procedură 

4.  Comunicarea actelor de procedură prin mijloace  
tehnice moderne ______________________________ 26 

4.1.  Mijloacele care asigură transmiterea textului  
actului și confirmarea primirii acestuia ____________ 26 

4.2.  Transmiterea actului prin fax ___________________ 27 
4.3.  Dovada de îndeplinire a procedurilor și  

comunicărilor prin mijloace moderne _____________ 28 
4.4.  Citarea prin rețelele de socializare (Facebook,  

Instagram etc.) ______________________________ 34 
4.5.  Comunicarea prin mijloace moderne dispusă  

de către instanța judecătorească ________________ 35 
4.6.  Termenul de comunicare prin mijloace moderne ____ 35 
4.7.  Situații particulare ___________________________ 40 
4.8.  Comunicarea de acte judiciare unei persoane  

fizice sau juridice ori unei autorități aflate  
în străinătate _______________________________ 40 

5.  Procedura de comunicare pentru o altă instanță ______ 41 
6.  Comunicarea actelor de procedură prin executorul 

judecătoresc sau printr-un serviciu de curierat rapid ___ 42 
7.  Confidențialitatea comunicării ____________________ 44 

Secțiunea a 3-a. Comunicarea în statele  
membre/nemembre ale Uniunii Europene a actelor 
judiciare și extrajudiciare în materie civilă ___________ 45 

1.  Comunicarea conform dispoziţiilor Regulamentului (CE)  
nr. 1393/2007 ________________________________ 45 

2.  Comunicarea potrivit dispoziţiilor Regulamentului (UE)  
nr. 2020/1784 ________________________________ 55 

3.  Comunicarea conform convențiilor sau tratatelor 
multilaterale __________________________________ 61 

3.1.  Convenția privind notificarea și comunicarea în 
străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în  
materie civilă sau comercială, adoptată la Haga  
la 15 noiembrie 1965 _________________________ 62 

3.2.  Convenția privind procedura civilă, adoptată  
la Haga la 1 martie 1954 ______________________ 66 



cuprins IX 

 
4.  Comunicarea conform convențiilor sau tratatelor  

bilaterale ____________________________________ 66 
5.  Curtoazia internațională, sub rezerva principiului 

reciprocității __________________________________ 67 
6.  Comunicarea conform Legii nr. 189/2003 privind  

asistența judiciară internațională în materie civilă și 
comercială, republicată _________________________ 68 

Secțiunea a 4-a. Verificarea efectuării procedurilor  
de citare și comunicare. Termenul pentru  
înmânarea citației și a celorlalte acte de procedură ___ 73 

1.  Obligația instanței de a verifica dacă procedura de  
citare sau de comunicare a actelor de procedură cu  
părțile s-a realizat cu respectarea dispozițiilor legale __ 73 

2.  Termenul pentru înmânarea citației și a celorlalte  
acte de procedură _____________________________ 74 

3.  Nelegala citare a părților ________________________ 77 
4.  Citarea pârâtului în procedura divorțului.  

Obligațiile instanței ____________________________ 77 
5.  Amânarea cauzei în vederea legalei îndepliniri a 

procedurii de citare ____________________________ 79 

Secțiunea a 5-a. Accesul la bazele de date electronice  
sau la alte sisteme de informare deținute de  
autorități și instituții publice ______________________ 81 

Secțiunea a 6-a. Locul citării și persoanele prin care  
urmează a fi citate părțile dintr-un proces civil _______ 84 

1.  Citarea Statului român __________________________ 84 
2.  Citarea unităților administrativ-teritoriale și a  

celorlalte persoane juridice de drept public __________ 85 
3.  Citarea persoanelor juridice de drept privat _________ 87 
4.  Citarea asociațiilor, societăților și a altor entități  

lipsite de personalitate juridică ___________________ 87 
5.  Citarea persoanelor supuse procedurii insolvenței  

și a creditorilor acestora ________________________ 88 



X citarea şi comunicarea actelor de procedură 

6.  Citarea persoanelor fizice. Regula ________________ 94 
7.  Citarea persoanelor fizice incapabile și a celor cu 

capacitate de exercițiu restrânsă _________________ 99 
8.  Citarea persoanelor fizice internate ______________ 100 
9.  Citarea militarilor încazarmați și a persoanelor ce  

alcătuiesc echipajul unui vas, altul decât unul  
militar______________________________________ 100 

10.  Citarea deținuților _____________________________ 100 
11.  Citarea persoanelor aflate în străinătate ___________ 102 
12.  Citarea persoanelor cu domiciliul sau reședința 

necunoscută ________________________________ 105 
13.  Citarea moștenitorilor __________________________ 105 
14.  Dispoziții speciale referitoare la locul citării _________ 106 

Secțiunea a 7-a. Alegerea locului citării și al comunicării  
altor acte de procedură _________________________ 108 

1.  Condiții ____________________________________ 108 
2.  Ipoteza în care partea își alege domiciliul  

procesual la sediul unei persoane juridice _________ 109 
3.  Alte ipoteze privind alegerea locului citării și al  

comunicării altor acte de procedură. Schimbarea  
locului citării și comunicării actelor de procedură. 
Renunțarea la beneficiul domiciliului sau sediului  
ales _______________________________________ 111 

4.  Comunicarea actelor de procedură la căsuța  
poștală a părții _______________________________ 122 

Secțiunea a 8-a. Înmânarea citației și a altor acte  
de procedură __________________________________ 123 

1.  Regula generală. Distincția dintre domiciliul  
procesual ales și locul ales de persoana fizică care  
nu locuiește efectiv la domiciliul său ______________ 123 

2.  Situații de excepție privind locul înmânării citației  
(altor acte de procedură) _______________________ 124 



cuprins XI 

 
Secțiunea a 9-a. Procedura comunicării citației  

și a altor acte de procedură ______________________ 130 
1.  Regula. Înmânarea citației și a altor acte de  

procedură personal destinatarului ________________ 130 
2.  Ipoteza în care destinatarul primește citația  

(alt act de procedură), dar nu vrea sau nu poate  
să semneze dovada de înmânare ________________ 130 

3.  Ipoteza în care destinatarul refuză primirea citației  
(altui act de procedură) ________________________ 130 

4.  Ipoteza în care destinatarul nu se află la domiciliul  
sau la reședința sa ori, după caz, la sediul său ______ 136 

5.  Ipoteza în care destinatarul nu este găsit la locuința  
sa dintr-un hotel sau o clădire compusă din mai  
multe apartamente ___________________________ 139 

6.  Actele procedurale încheiate de agentul însărcinat  
cu înmânarea _______________________________ 140 

7.  Proba îndeplinirii procedurii de citare (comunicare) __ 142 
8.  Procedura comunicării în ipoteza în care destinatarul  

refuză primirea citației sau a oricărui alt act de  
procedură __________________________________ 145 

9.  Imposibilitatea înmânării citației (altui act de  
procedură) unui minor _________________________ 148 

10.  Sancțiunea nerespectării termenului de înmânare  
a citației sau a altui act de procedură _____________ 148 

11.  Situații în care actul se consideră comunicat părții,  
chiar dacă nu s-a urmat procedura prevăzută de  
art. 154 și urm. C.proc.civ. _____________________ 154 

12.  Amânarea judecății determinată de către cel  
însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură.  
Sancțiune __________________________________ 155 

Secțiunea a 10-a. Cuprinsul citației, al dovezii de înmânare  
a actului de procedură și al procesului-verbal  
întocmit de agentul procedural ___________________ 157 

1.  Cuprinsul citației _____________________________ 157 



XII citarea şi comunicarea actelor de procedură 

2.  Sancțiunea incidentă în cazul lipsei din cuprinsul  
citației a mențiunilor prevăzute de lege sau stabilite  
de instanță __________________________________ 160 

3.  Cuprinsul dovezii de înmânare a actului de  
procedură și al procesului-verbal întocmit de  
agentul procedural ___________________________ 162 

4.  Sancțiunea incidentă în cazul lipsei din cuprinsul  
dovezii de înmânare sau al procesului-verbal a  
mențiunilor prevăzute de lege ___________________ 163 

5.  Forța probantă a procesului-verbal. Procedura  
înscrierii în fals în cazul în care se contestă  
semnătura aplicată pe dovada de comunicare ______ 164 

6.  Expertiza grafică pentru stabilirea persoanei care  
a semnat dovada de înmânare a actului de  
procedură __________________________________ 169 

Secțiunea a 11-a. Data la care se consideră îndeplinită 
procedura de citare sau de comunicare a actului  
de procedură __________________________________ 172 

Secțiunea a 12-a. Imposibilitatea comunicării actului  
de procedură. Sancțiunea incidentă _______________ 175 

Secțiunea a 13-a. Citarea prin publicitate _______________ 178 
1.  Anularea cererii de chemare în judecată în cazul  

lipsei mențiunii privind domiciliul sau reședința  
pârâtului ___________________________________ 178 

2.  Anularea cererii de chemare în judecată în cazul  
restituirii acesteia, pe considerentul că pârâtul nu  
locuiește la adresa la care s-a făcut comunicarea ___ 179 

3.  Condiții privind încuviințarea citării pârâtului prin  
publicitate __________________________________ 181 

3.1.  Reclamantul trebuie să dovedească diligențele  
depuse în vederea identificării domiciliului  
pârâtului __________________________________ 181 



cuprins XIII 

 
3.2.  Posibilitatea citării prin publicitate fără a deosebi  

după cum pârâtul se află în țară sau în străinătate  
la momentul formulării cererii de chemare în  
judecată __________________________________ 182 

3.3.  Necesitatea solicitării de către reclamant a citării  
prin publicitate a pârâtului ____________________ 183 

4.  Persoanele care pot fi citate prin publicitate ________ 184 
4.1.  Regula. Posibilitatea citării prin publicitate  

numai a persoanei fizice _____________________ 184 
4.2.  Situația în care poate fi citată prin publicitate  

o persoană juridică__________________________ 185 
4.3.  Posibilitatea citării prin publicitate numai a  

pârâtului, nu și a reclamantului _________________ 186 
5.  Încuviințarea citării prin publicitate și numirea  

curatorului special care va fi citat la dezbateri pentru 
reprezentarea intereselor pârâtului. Soluții posibile __ 191 

6.  Modalități de realizare a citării prin publicitate. Data 
îndeplinirii procedurii __________________________ 200 

7.  Regimul juridic aplicabil curatorului special numit de 
instanță pentru reprezentarea intereselor pârâtului  
citat prin publicitate ___________________________ 201 

8.  Suportarea remunerației cuvenite curatorului  
special numit de instanță pentru reprezentarea  
intereselor pârâtului citat prin publicitate ___________ 205 

9.  Persoana care poate fi obligată la plata remunerației 
cuvenite curatorului special în materia insolvenței ___ 212 

10.  Soluțiile pe care le poate pronunța instanța în  
funcție de momentul formulării cererii de citare  
prin publicitate _______________________________ 215 

11.  Obligația prezentării la fiecare termen de judecată a 
curatorului special numit de instanță pentru  
reprezentarea intereselor pârâtului citat prin  
publicitate __________________________________ 218 



XIV citarea şi comunicarea actelor de procedură 

12.  Dreptul la remunerație al curatorului special numit  
de instanță pentru reprezentarea intereselor  
pârâtului citat prin publicitate ____________________ 220 

Secțiunea a 14-a. Termenul în cunoștință _______________ 222 

Secțiunea a 15-a. Invocarea nelegalei citări sau  
comunicări a actului de procedură ________________ 227 

1.  Termenul în care se poate invoca nelegala citare  
sau comunicare a actului de procedură. Mijloace  
de invocare _________________________________ 227 

2.  Invocarea citării prin publicitate cu rea-credință _____ 232 

Secțiunea a 16-a. Citarea părților sau comunicarea  
actului de procedură prin afișare _________________ 233 

Secțiunea a 17-a. Comunicarea directă a actelor de  
procedură între avocați sau consilieri juridici _______ 234 

Secțiunea a 18-a. Comunicarea actelor de procedură  
în instanță ____________________________________ 238 

Secțiunea a 19-a. Intervalul orar de comunicare  
a actelor de procedură __________________________ 240 

Secțiunea a 20-a. Schimbarea în timpul judecății a locului 
citării (comunicării actelor de procedură) ___________ 244 

Secțiunea a 21-a. Citarea și comunicarea actelor  
de procedură unui stat străin _____________________ 252 

Secțiunea a 22-a. Modalități de citare și comunicare  
a actelor de procedură în materii speciale __________ 254 

1.  Comunicarea în materie fiscală __________________ 254 
1.1.  Persoanele cărora li se comunică actul  

administrativ fiscal __________________________ 254 



cuprins XV 

 
1.2.  Modalitățile de comunicare a actului administrativ  

fiscal emis pe suport hârtie ___________________ 255 
1.3.  Modalitățile de comunicare a actului administrativ  

fiscal emis în formă electronică ________________ 258 
1.3.1.  În cazul actelor administrative fiscale emise  

de către organul fiscal central ________________ 258 
1.3.2.  În cazul actelor administrative fiscale emise  

de către organul fiscal local _________________ 261 
2.  Comunicarea procesului-verbal de constatare a 

contravenției ________________________________ 265 
2.1.  Reguli aplicabile ____________________________ 265 
2.2.  Caracterul subsidiar al modalităților de comunicare  

a actului sancționator ________________________ 266 
3.  Comunicarea actelor de procedură în procedurile  

prevăzute de Legea nr. 85/2014 privitoare  
la insolvență ________________________________ 270 

 
 


