
 

În urma analizarii contestatiei doamnei RUJA MIHAELA, candidat la concursul 

organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic, referitoare la modificarea baremului la 

intrebările 1 și 2, s-a constatat că aceasta nu este fondată și, în consecință, a fost respinsă, 

pentru următoarele motive: 

      Întrebarea nr. 1. Modificarea cererii de chemare în judecată 

     a)  reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea 

decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat; (răspunsul corect) 

     b)  reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea 

decăderii, numai până la primul termen de înfățișare;  

     c)  pentru motive temeinic justificate, reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să 

propună noi dovezi și peste  termenul prevăzut de lege.  

 

Candidata a considerat, în mod eronat, că răspunsurile corecte la întrebarea  nr. 1 ar fi 

fost „a,b. c”, invocând ca argument motivarea Deciziei Curții  nr. 860/10 decembrie 2015...” 

Spre deosebire de reglementarea din  vechiul cod de procedură civilă, când modificarea 

cererii de judecată putea avea loc, până la prima zi de înfățișare – adică termenul la care 

părțile, legal citate, puteau pune concluzii, iar reclamantul putea cere un termen pentru 

întregirea sau modificarea cererii – noul Cod de procedură civilă prevede expres la art. 204 

alin.1 că reclamantul își poate modifica cererea numai până la primul termen la care 

acesta este legal citat. 

Răspunsul de la litera c) ar fi fost corect și în concordanță cu prevederile   art. 204 

alin.3 din noul Cod de procedură civilă,  dacă  avea următorul cuprins: 

 

 “reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi și peste  termenul 

prevăzut de lege, numai cu acordul expres al tuturor părţilor.” 
  

Întrebarea nr. 2 Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent 

de data emiterii acestuia, poate fi cercetată: 

a) oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii 

interesate; (răspuns corect) 

b) numai în fața instanței de fond, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii 

interesate; 

c) numai în fața instanței de recurs, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii 

interesate. 

 

Răspunsul de la litera a) este cel corect, fiind în concordanță cu prevederile art. 4 din 

Legea 554/2004 și Decizia ICCJ nr. 36/2016. Sintagma “oricând în cadrul unui proces”  

include și situația în care excepția este invocată  în fața instanței de recurs. 

http://www.procesecivile.e-juridic.ro/?cs=141107

