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Cod ECLI    ECLI:RO:TBDLJ:2020:165.000681 

Dosar nr. 7039/215/2019 
R O M Â N I A 

 
TRIBUNALUL DOLJ 

SECŢIA I CIVILĂ 

 
DECIZIE Nr. 681/2020 

Şedinţa publică de la 22 Iunie 2020  
Completul compus din: 

PREŞEDINTE C C M  

Judecător L  C  C  
Grefier F  C  C  

 
      

Pe rol, judecarea apelului declarat de apelanta-reclamantă A  D  

P N   H -N  împotriva sentinţei civile nr. 11356/25.10.2019, 
pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 7039/215/2019, în contradictoriu cu 

intimatul-pârât G  I - decedat, având ca obiect pretenţii.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile. 
Procedura este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei 
următoarele: 

- intimatul-pârât G  I este decedat; 
- apelul a fost declarat şi motivat în termen; 
- a fost solicitată judecarea cauzei în lipsă.  

Având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, procedând la verificarea 
competenţei, potrivit dispoziţiilor art. 95 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă rap. la art. 466 

Cod procedură civilă, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să 
soluţioneze apelul dedus judecăţii, potrivit dispoziţiilor art. 238 Noul Cod de procedură civilă, 
estimează durata necesară soluţionării procesului la un termen, respectiv termenul de zi, 

având în vedere că prin cererea de apel nu s-au solicitat probe, nu a fost depusă întâmpinare şi 
apreciind cauza în stare de judecată rămâne în pronunţare asupra apelului dedus judecăţii.  

      
T R I B U N A L U L 

 

Asupra apelului civil de faţă: 

Prin sentinţa civilă nr. a fost Admite exceptia lipsei capacitatii de folosinta invocata 

din oficiu. 
A fost respinsă acţiunea formulată de  reclamanta A  D  P  

N   H -N , împotriva pârâtului G  I - decedat. 

A fost respinsă cererea reclamantei pentru plata cheltuielilor de judecată.  

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele: 

Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice, ca aptitudine generală şi abstractă a 
omului de a avea drepturi şi obligaţii civile este reglementată de Cartea 1 din capitolul I titlul 
II din Noul Cod Civil care prevede în art.35, că aceasta începe de la naşterea persoanei şi 

încetează odată cu moartea sa. 
   În conformitate cu dispoziţiile art.56 Cpc, poate fi parte în judecată orice persoană 

care are folosinţa drepturilor civile. Din cuprinsul normei procesuale menţionate rezultă că 
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aptitudinea de a fi parte în procesul civil, ca o condiţie a exercitării acţiunii trebuie să existe la 

data sesizării instanţei. 
  Potrivit art 40 alin 1 ncpc cererile făcute de o persoană care nu are capacitate 

procesuală sunt nule sau după caz anulabile. 
  Având în vedere data decesului pârâtului, survenit înaintea formulării prezentei cereri 

de chemare în judecată, respectiv la data de 22.09.2009, după cum rezultă din copia 

certificatului de deces în lipsa folosinţei vreunui drept procesual din partea acestuia, în cauză 
nu se poate discuta despre un raportul juridic procesual născut în mod valabil între cele două 

părţi, neputând fi introduşi în cauză moştenitorii pârâtului decedat în acest caz. 
   Prin urmare, faţă de considerentele anterior menţionate, instanţa a admis excepţia 

lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului invocată din oficiu şi a respins acţiunea. 

   In baza art.453 alin 1 NCPC, a respins cererea reclamantei pentru plata cheltuielilor 
de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta A  d  P n   H  
– N , arătând că a formulat cerere de chemare în judecată a numitului G I , 
pentru neplata debitelor restante la întreţinere.  

La data de 03-07-2019, înainte de primul termen, a depus certificatul de deces al 
pârâtului şi a solicitat introducerea în cauză, în calitate de moştenitori ai acestuia a fiilor săi 

G  I M  şi G I. V  L . 
Consideră că în mod netemeinic instanța a admis excepţia lipsei capacității de folosință 

a pârâtului, fără a mai pune în discuţie solicitarea reclamantei de introducere în cauză a 

moștenitorilor pârâtului, hotărârea atacată fiind dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii, 
fiind, astfel, lipsită de temei legal. 

În cauză, soluţionarea acestei chestiuni trebuie să plece de la înseşi dispoziţiile art. 204 
C. proc. civ., care reglementează că reclamantul își poate modifica cererea până la primul 
termen la care acesta este legal. 

Textul art. 204 C. proc. civ. permite orice modificare a cererii iniţiale, atât a obiectului, 
cât şi a părţilor, fără deosebire în raport de împrejurările concrete care prilejuiesc această 

modificare şi fără nicio circumstanţiere. Acest text permite orice modificare a cererii iniţiale, 
inclusiv modificări prin care se acoperă eventual lipsuri ale cererii iniţiale şi nu există niciun 
ternei în textul legal pentru a declara admisibile anumite modificări, în anumite situaţii şi a le 

declara inadmisibile alteori. 
Dacă cererea iniţială ar fi avut la data introducerii anumite lipsuri, care i-ar fi atras 

eventual nulitatea, aceste lipsuri pot fi în mod evident acoperite printr-o modificare a cererii în 
condiţiile art. 204 C proc. civ., aceasta fiind de altfel şi una din raţiunile acestui text legal. 

Cererea de modificare a cadrului procesual subiectiv prin indicarea ca pârâţi a celor 2 

moştenitori a fost formulată în termenul legal, înainte de primul termen de judecată, cu 
respectarea deplină a art. 204 C. proc. civ., fiind perfect admisibilă. 

Remediul unei acţiuni promovate împotriva pârâtului predecedat la data introducerii 
cererii de chemare în judecată constă în formularea de către reclamant a unei cereri 
modificatoare a cadrului procesual prin chemarea in judecata a moștenitorului, fiind o 

rezolvare necesară din punct de vedere procesual ca moştenitorii pârâtei defuncte să fie 
introduşi în cauză.  

Solicită admiterea apelului, anularea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei la Judecătoria 
Craiova pentru continuarea judecății. 

Analizând sentinţa civilă apelată, prin prisma motivelor de apel, dar şi în raport 

de disp. art. 477-479 N.c.p.c., tribunalul constată că apelul formulat este fondat, pentru 

următoarele considerente: 

Prin sentința civila nr. 11356/25 Octombrie 2019 pronunțată de Judecătoria Craiova  a 
fost admisă exceptia lipsei capacitatii de folosinta invocata din oficiu si respinsă actiunea 
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formulata de A  D  P  N   H -N  împotriva 

pârâtului G  I  pentru că la momentul promovării acțiunii pârâtul era decedat. 
 Critica apelantei vizează faptul ca instanța nu a introdus in proces moștenitorii 

paratului, deși la data de 03.07.2019, anterior primului termen de judecata, a depus o cerere 
prin care a arătat că paratul era decedat și a solicitat introducerea in cauza a moștenitorilor 
acestuia  G  I.M  si G V  L . 

Potrivit art. 204 Cpciv „(1) Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi 
dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. 

În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în 
vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 
zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.  

(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de ședință 
declaraţiile verbale făcute în instanță când: 

1. se îndreaptă greşelile materiale din cuprinsul cererii; 
2. reclamantul măreşte sau micşorează cuantumul obiectului cererii; 
3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul procesului; 

4. se înlocuieşte o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers, atunci 
când cererea în constatare este admisibilă”. 

 Tribunalul examinând cererile formulate de apelanta la data de 03.07.2019 si  
16.10.2019  constata ca aceasta a solicita  introducerea în cauza a moștenitorilor defunctului 
G  I , iar la cererea depusă pentru primul termen de judecata (fila 54 d.f.) apelanta a 

atașat o cerere de chemare in judecata modificată prin care cheamă in judecata în calitate de 
pârâți pe G  I M  și G  I. V L , iar nu în calitate de moștenitori ai 

defunctul G  I  
 In ipoteza in care instanța nu era lămurită, aplicând dispozițiilor art. 22 C.pr.civ. 
referitoare la rolul judecătorului în aflarea adevărului, trebuia să pună în discuția părților 

temeiul juridic al cererii formulate de reclamat, fiind obligată, pentru a contribui la ocrotirea 
intereselor legitime ale părților, să dea cererilor calificarea juridică exactă, chiar dacă aceasta 

este diferită decât cea dată de reclamant. 
Din această perspectivă, calificarea cererilor se face nu după natura termenilor folosiți 

de reclamant, ci după motivele de fapt ale cererii și după scopul urmărit prin promovarea 

acțiunii. 
În acest sens, au fost pronunțate Decizia nr. 1728/2015 a Secției a II-a Civile a ÎCCJ și 

Decizia nr. 149/2016 a Secției  I Civile a ÎCCJ. 
Potrivit dispozițiilor art. 204 Cpc reclamantul are dreptul ca pana la primul termen de 

judecata să-și modifice cererea de chemare in judecata formulata inițial sub aspectul oricărora 

dintre cele trei elemente ale sale, respectiv părți, obiect și cauză, cerere care a fost modificată 
și care nu a fost observata de instanța de fond. 

Neprocedând la încadrarea corectă a cererii cu care a fost învestită și la aplicarea 
textului de lege incident, prima instanță nu a analizat cauza pe fond, pronunțând o hotărâre 
anulabilă. 

În consecință, apelul va fi admis, sentința anulată și se dispune trimiterea dosarului la 
instanța de fond pentru continuarea judecății. 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

D E C I D E: 
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Admite apelul declarat de apelanta-reclamantă A  D  P N  

 H -N , cu sediul  în C , str. N , bl. , sc. , ap.  jud. 
D   împotriva sentinţei civile nr. 11356/25.10.2019, pronunţată de Judecătoria Craiova, în 

dosarul nr. 7039/215/2019, în contradictoriu cu intimatul-pârât G  I - decedat. 
Anulează sentinta civilă apelată şi dispune trimiterea dosarului la instanța de fond 

pentru continuarea judecății. 

Definitivă. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2020. 

 
   

Preşedinte, 
C C  M  

 Judecător, 
L  C  C  

 Grefier, 

F  C  C  

 

    
 

Red.jud.C.C.M   
Tehn.S.V./3 ex. 

Jud.fond-C.C.M  
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