
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului 
de procedură civilă 
 

Justiţia este un factor esenţial de echilibru şi stabilitate socială în 
statul de drept. În realizarea deplină a acestui rol, reforma unui sistem 
fundamental al societăţii, cum este cel judiciar, implică nu numai 
restructurarea instituţională propriu-zisă, ci şi modificări de substanţă ale 
normelor de procedură.  

Modificările Codului de procedură civilă urmăresc, în principal, 
unificarea practicii judiciare şi asigurarea stabilităţii raporturilor juridice 
civile, prin eliminarea recursului în anulare. 

I. În vederea unificării practicii judiciare, ţinând seama de 
diversitatea soluţiilor pronunţate de curţile de apel în recurs, se prevăd 
următoarele modificări: 
- Repartizarea competenţei materiale de primă instanţă în materie civilă 
şi comercială la judecătorii şi tribunale, curţile de apel urmând să judece 
în primă instanţă numai procesele şi cererile în materie de contencios 
administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale. 
Delimitarea competenţei de primă instanţă între judecătorii şi tribunale 
are la bază, ca şi până în prezent, criteriul valoric, care a fost reconsiderat 
astfel:  

- în materie civilă, judecătoria este competentă să judece procesele 
şi cererile al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei, iar peste 
această valoare competenţa aparţine tribunalului; 

- în materie comercială, judecătoria este competentă să judece 
procesele şi cererile al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei, 
iar peste această valoare competenţa aparţine tribunalului. Procesele şi 
cererile în această materie neevaluabile în bani rămân în competenţa 
tribunalului; 
- Trecerea, din competenţa tribunalului, în competenţa judecătoriilor, a 
cererilor privind punerea sub interdicţie, declararea dispariţiei şi 
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declararea morţii, a cererilor privitoare la nulitatea căsătoriei şi cele 
pentru decăderea din drepturile părinteşti; 
-  Reintroducerea apelului în materie comercială; 
- Reconsiderarea rolului curţilor de apel ca instanţe care să judece 
apelurile, în principal, şi recursurile, în cazurile expres prevăzute de lege. 
Astfel, în materie civilă şi comercială, atât apelurile exercitate împotriva 
hotărârilor pronunţate în primă instanţă de judecătorii, cât şi cele 
exercitate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, 
urmează să se judece de curţile de apel, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
 Aceste modificări referitoare la competenţă şi la sistemul căilor de 
atac vor avea drept consecinţă judecarea recursurilor de către Curtea 
Supremă de Justiţie, ca instanţă care să asigure aplicarea unitară a legii, 
dacă prin lege nu se prevede altfel. În situaţiile în care, potrivit 
dispoziţiilor prezentului cod sau ale legii speciale, încheierile sau alte 
hotărâri pronunţate de instanţele judecătoreşti sunt supuse numai 
recursului, judecarea acestei căi de atac este de competenţa instanţei 
imediat superioare celei care a pronunţat hotărârea în cauză, sau, după 
caz, de competenţa instanţei expres prevăzute de lege. 

II. Eficacitatea administrării actului de justiţie constă şi în 
celeritatea cu care o hotărâre judecătorească intră în circuitul juridic, în 
asigurarea stabilităţii raporturilor juridice recunoscute ori restabilite 
judecătoreşte, precum şi în mecanismele care dau expresie autorităţii de 
lucru judecat.  

Criticată ca fiind de natură să afecteze principiul autorităţii lucrului 
judecat şi al stabilităţii raporturilor juridice,  reglementarea  recursului în 
anulare prezintă incovenientul că se poate declanşa din nou procedura 
jurisdicţională, prelungind starea de incertitudine din viaţa juridică, cu 
prejudicii materiale şi morale aduse celor interesaţi. De altfel, statul 
român a fost condamnat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
datorită exercitării acestei căi de atac împotriva unor hotărâri irevocabile.  

Având în vedere cele de mai sus, se prevede eliminarea căii de atac 
a recursului în anulare. Propunerea de abrogare a acestei căi 
extraordinare de atac se întemeiază şi pe considerentul că, în mare 
măsură, actualele motive de recurs în anulare constituie, în acelaşi timp, 
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motive de recurs sau de revizuire, căi de atac extraordinare la îndemâna 
părţilor aflate în litigiu.  

 Se impune, însă, introducerea unui nou motiv de revizuire pentru 
situaţia în care, printr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului 
s-a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale. 
  Modificarea şi completarea Codului de procedură civilă printr-o 
ordonanţă de urgenţă, care priveşte în principal recursul în anulare, este 
justificată de împrejurarea că, în unele cauze româneşti, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a constatat violarea articolului 6 
paragraf 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale datorită admiterii recursurilor în anulare, iar 
măsurile cu caracter general dispuse de Comitetul Miniştrilor din cadrul 
Consiliului Europei în executarea hotărârii Curţii în cauza Brumărescu 
împotriva României vizează şi recursul în anulare. Eliminarea recursului 
în anulare  determină, însă, şi unele modificări ale celorlalte căi de atac, 
în special a recursului şi a revizuirii, iar reaşezarea competenţei şi 
reintroducerea apelului în materie comercială, care asigură realizarea 
deplină a dreptului la un proces echitabil, se impun cu maximă urgenţă. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 
privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. 
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