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            A. IMPORTANŢA EXEGEZEI SUB ASPECT TEORETIC    
                                                  ȘI  PRACTIC  
 
 
                 Dacă luăm în considerare scopul şi importanța 
reglementării lor, căile de atac sunt indispensabile în orice sistem 
procesual modern, fie el civil sau penal, pentru remedierea greşelilor 
ţinând de judecata fondului cauzei, a procesului, ori de încălcarea unor 
norme de ordin procedural. Datorită acestor considerente, domeniul 
larg al căilor de atac în materia procesului civil în general, dar în mod 
special în dreptul procesual românesc care a fost supus după cum bine 
se cunoaște unui proces de modernizare și armonizare cu legislația 
europeană, prin Noul Cod de procdură civilă, prezintă o importanţă 
deosebită, atât sub aspectul numărului cât mai ales  complexităţii 
instituţiilor procesuale implicate în acest domeniu, al problemelor de 
drept controversate, ce dau naștere unor noi și noi  interpretări şi a 
corelaţiei cu celelalte instituţii ce formează dreptul procesul civil în 
amploarea sa, cât mai ales sub aspectul scopului practic  pentru care 
sunt reglementate căile de atac, acela de a deschide calea controlului 
judecătoresc asupra legalităţii şi temeiniciei unei sentințe judecătorești 
a unei instanţe inferioare ori a altor organe, de cele mai multe ori 
administrative, ce nu fac parte din sistemul judiciar. 
                 Putem astfel afirma, fără a greșii, că în ansamblul complex 
al căilor de atac, atât în opinia mai tuturor practicienilor cât şi a 
majorităţii teoreticienilor dreptului, se evidențiază ca importanţă 
apelul. Am justifica că o astfel de apreciere este conformă caracterelor 
definitorii ale apelului, în aceea că apelul, este calea de atac ordinară, 
comună, de reformare, devolutivă și suspensivă de executare, permite 
îndreptarea aproape în totalitate a unei hotărâri netemeinice și 
nelegale, este exponentul principiului dublului grad de jurisdicţie şi 
reprezintă nu numai un remediu jurisdicţional, ci şi unul 
jurisprudenţial, el asigură la un prim nivel dorita omogenizare a 
practicii instanţelor în interpretarea şi aplicarea normelor de drept. 
                 Acesta este unul din motivele pentru care am ales ca subiect 
al prezentei teze instituţia apelului aşa cum este ea actualmente   
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 reglementată în dreptul procesual civil român şi cum se reflectă în 
Noul Cod de procedură civilă, în practica judiciară mai nouă, mai 
veche sau actuală, ca fiind singura cale de atac ordinară ce poate fi 
exercitată de oricare dintre părţile din litigiu sau de procuror, ori în 
condițiile legale și de alte părți, pentru orice fel de nemulţumire, de 
fapt sau de drept, pentru a provoca o nouă judecată asupra fondului, 
apelul fiind singura cale de atac pentru care legea nu prevede motive. 
                 În cadrul acestei cercetări teoretice, instituţia apelului este 
abordată  din perspectiva noi reglementari procedurale în vigoare din 
15 februarie 2013, a Noului Cod de procedură civilă, prin prisma 
prevederilor novatoare  ale acestuia , dar spunem  dublate de  cea 
veche : aceea a actualei reglementări care în curând va deveni istorie, 
dar nu ori și ce istorie ci una prcedurală, un fundament, o rădacină 
puternică pe care se poate grefa noua  reglementare, analiza fiind 
abordată din punct de vedere comparativ între cele două legislaţii, dar 
marcând şi momentul  intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, 
supranumită ,,mica reformă”, tocmai pentru că şi în domeniul 
procesual civil, ca de altfel în toate materiile în care a introdus noi 
modalități, premerg modernizării noii legislaţii procesuale. 

                           Nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că am optat a 
       realiza cercetarea căilor de atac, a sistemului nostru de drept 
       procesual  prin comparaţie cu alte sisteme de drept, fiind vorba în 
       primul rând despre sistemul procesual civil francez, un permanent şi 
       valoros rezervor de inspiraţie în procesul continuu de modernizare a 
       sistemului nostru, dar şi prin comparaţie cu reglementarea acestei 

căi de atac în procesul civil italian, portughez, german, englez 
american, spaniol, elvețian, prin prisma unor similitudini cu dreptul 
românesc, dar şi pentru că aceste sisteme de drept a fost mai puţin 
analizate de către reputaţii noştri doctrinari. 
                Mai trebuie adăugat că, în întregul ei, această teză s-a bazat 
pe o  cercetare atentă a doctrinei și jurisprudenţei naţionale, acest efort 
centrându-se îndeosebi pe analiza unor cunoscuți doctrinari,  
deciziilor de practică , provenind de la instanţele de pe toate nivelurile 
de jurisdicţie ce au în competenţă judecarea apelului, astfel încât 
prezenta   lucrare îmbină prezentarea doctrinară cu soluţiile 
jurisprudenţiale pronunţate în domeniul apelului. 
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                          B. STRUCTURA LUCRĂRII 
 

                  Din punct de vedere al formei, planul lucrării este 
structurat în şase   capitole, alcătuite din secţiuni şi subsecţiuni  după 
întindere, în finalul lucrării aflându-se bibliografia, întreaga teză 
însumând 370 de pagini şi 717 note de subsol. 
                   Bibliografia cuprinde numeroase lucrări de literatură 
juridică română, dar şi străină, materializată în tratate, studii, 
monografii, articole, o bogată jurisprudenţă, atât a instanţelor 
judecătoreşti naţionale, cât şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului 
ori a instanţelor de judecată din cele celelalte sisteme de drept supuse 
analizei comparative; de asemenea, numeroase acte normative şi 
decizii ale Curţii Constituţionale cu aplicabilitate în domeniul tezei. 
                  Din punct de vedere al conţinutului, planul tezei urmăreşte 
instituţia apelului din perspectivă istorică, a noțiunii de proces civil cu 
fazele lui de judecată, a căilor de atac și clasificarea acestora, a 
principului dublului grad de jurisdicție reliefat de norma europeană și 
cea internă, la definirea şi concepţia asupra apelului, a formelor 
apelului în legislaţia noastră actuală, dar așa cum spuneam și în cea 
mai veche, obiectul, subiectele şi termenul de apel, condiţiile de formă 
ale exercitării sale, competenţa de soluţionare a apelului, dar şi 
procedura de judecată specifică acestei singure căi ordinare de atac 
devolutive din sistemul nostru procesual.  
                  Această analiză nu se putea încheia decât cu cercetarea 
procedurii de soluționare, a  soluţiilor posibile în apel, abordată atât 
din perspectiva vechii reglementări, cât şi prin prisma modificărilor de 
esenţă aduse în această materie de Noul Cod de procedură civilă. 
 
                 Astfel,  capitolul I intitulat „ Apelul, calea ordinară de atac 
în procesul civil” reliefează noţiunea şi importanţa apelului, evoluţia 
istorică a reglementării acestuia în contextul celorlalte căi de atac, a 
principiului dublului grad de jurisdicție  european în legislaţia română 
şi organizarea acestei căi de atac, care asigură dublul grad de 
jurisdicţie și în alte sisteme de drept.  
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                Prima secţiune a acestui capitol este dedicată reliefării 
noțiunii de proces civil cu particularățile aduse de Noul Cod de 
procedură civilă, și a fazelor actuale de desfășurare a acestuia, cu 
ultima sa fază, pronunțarea unei hotarâri judecătorești. 
                În cea de a doua subsecțiune ,, Considerații privind 
importanța și evoluția căilor de atac,, am arătat dezvoltarea dea lungul 
timpului a căilor de atac și în special al apelului, apoi am arătat în 
următoarea subsecțiune perspectiva mondială și europeană asupra 
principiului dublului grad de jurisdictie, în urmatoarea subsecțiune am 
vorbit despre  imporanta și clasificarea doctrinară a căilor de atac, a  
rolului deosebit de important al căilor de atac în orice sistem de drept. 
Și în final a poziţiei dominante a apelului în cadrul căilor de atac în 
sistemul românesc, ca fiind expresia principiului dublului grad de 
jurisdicție și în dreptul nostru intern.  
 
                Capitolul II  l-am dedicat ,, Regulilor de instituire și 
exercitare a căilor de atac,,  respectiv referirea la existența unei 
hotărâri judecătorești pe care legea procesuală să o declare 
susceptibilă  de  afi atacată printr- o cale de atac, și manifestarea de 
voință a părții interesate să exercite acea cale de atac prin declarearea 
acesteia, următoarea subsecțiune face referire la legalitatea căilor de 
atac, respectiv la necesitatea ca acestea să fie cuprinse în norma legală 
în vigoare la momentul exercitării ei, la ierarhia acestor căi de atac, 
ierarhia în trepte procesuale și în ceea ce privește modul de exercitare  
singura cale de atac ordinară, este apelul, apoi căile extraordinare 
recursul, respectiv contestația în anulare și revizuirea. Urmează spre 
final, unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac și în final ca o 
ultimă regulă, dar nu cea de pe urmă, neagravarea situației părții în 
exercitarea propriei căi de atac, binențeles cu exceptiile cunoscute. 
 
                   Capitolul III este dedicat ,,Reglementării apelului,, cu 
definirea acestuia ca fiind calea comună, ordinară de atac, de 
reformare, devolutivă şi suspensivă de executare, care asigură 
îndreptarea unei hotărâri netemeinice sau nelegale, fiind nu numai un 
remediu jurisdicţional, ci şi unul jurisprudenţial, asigurând la primul 
nivel organizarea practicii instanţelor în implementarea şi aplicarea 
regulilor de drept. Am mai definit apelul ca fiind mijlocul procesual  
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prin care partea interesată sau procurorul solicită desfiinţarea, 
schimbarea sau anularea hotărârii dată de prima instanţă, aceasta fiind 
o definiţie consacrată în doctrină deoarece, spre deosebire de 
legislaţia franceză care cuprinde o definiţie clară şi expresă a apelului,  
norma noastră de procedură civilă nu consacră o astfel de definiţie.  
 
              În secţiunea a doua a celui de al treilea capitol am prezentat 
sediul , locul apelului în norma procedurală românească și formele 
acestuia , reintroducerea instituţiei apelului, plecând de la istoria 
apariţiei sale la noi şi până la prezentarea reglementării sale 
actuale, în sistemul de drept românesc. În abordarea acestei evoluţii, 
am acordat o atenţie deosebită modificărilor legislative introduse în 
materia apelului după reintegrarea sa în sistemul căilor de atac prin 
Legea nr. 59/1993, moment de renaștere a notiunii, respectiv de 
revoluţie a legislaţiei procesual civile. Dar după cum se cunoaște, 
unele texte iniţiale ale vechiului Cod, aşa cum au fost reintroduse în 
economia acestora prin actul normativ sus-menţionat, prezentau unele 
inadvertenţe şi chiar lacune faţă de situaţia realităţii aferentă societăţii 
române în dezvoltare şi a evoluţiei multiplelor situaţii juridice ce s-au  
născut, de particularităţile acestei realităţi, astfel ca atare, textele 
referitoare la apel au suferit, ulterior, numeroase modificări, reașezări 
până în prezent, care au făcut din instituţia apelului, inclusiv sub 
aspectul competenţei de soluţionare, una din materiile cel mai des 
supuse schimbării, efectele unei astfel de sinusoide procedurale având 
consecinţe evidente şi asupra soluţionării cauzelor într-un termen 
rezonabil, ajungându-se la paradoxale judecări, rejudecări de zeci de 
ani, asupa lipsei caracterului unitar al practicii între instanţe, chiar 
situate înaceeaşi circumscripţie jurisdicţională, la nivelul aceleiași 
curți de apel ori tribunal județean şi, în cele din urmă, asupra calităţii 
actului de justiţie. 
                 În secțiunea a treia, a patra și a cincea din acest capitol am 
încercat o prezentare comparativă a celor trei forme ale apelului ,, 
principal, incident și provocat,, în noua reglementare procedurală, și 
în lumina fostei, mai bine spus actualei legislații paralele, 
reglementarea din Codul de procedură civilă, deoarece încă mai sunt, 
după cum bine se cunoaște procese pornite sub vechea reglementare, 
în desfășurare,  
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și care se vor soluționa așa după cum prevede Noul Cod de procedură 
civilă, au prevăzut și normele tranzitorii, după vechea reglementare. 
                 Aceste secțiuni evidenţiează modul în care ultimele două 
variante de apel sunt reglementate în Noul Cod de Procedură Civilă, 
dar şi printr-o analiză comparativă între apelul principal şi celelalte 
două forme, analiză care scoate în evidenţă faptul că această abordare 
comparativă depăşeşte nivelul unei simple comparații, să-i spunem 
 pur teoretice, fiind de maximă importanţă pentru practicieni în 
înţelegerea mai exactă a fostei denumiri, mai neinspirată, de „aderare 
la apel” şi mai ales în distincţia clară ce marchează uneori  diferența 
de  foarte mare finețe dintre apelul incident şi cel provocat, pe de o 
parte, şi apelul principal, de cealaltă parte.  
                 Nu puteam încheia această analiză a evoluţiei apelului fără 
a evidenţia reglementarea concepţiei Noului Cod de Procedură Civilă 
care şi-a propus,  schimbarea actualului sistem, activitatea de 
elaborare a sa, după cum îndeobște se cunoaște de către profesioniști a 
avut în vedere, în principal, concepţiile moderne privind desfăşurarea 
procesului civil, rolul şi atribuţiile participanţilor la proces, pornindu-
se de la dezideratele actuale ale acestuia, precum accesul justiţiabililor 
la mijloace şi forme procedurale mai accesibile şi mai simple, dar mai 
ales la accelerarea procedurilor judiciare. Așa cum arătam și anterior 
în ceea ce priveşte apelul, şi în concepţia Noului Cod, acesta rămâne 
singura cale de atac ordinară, iar modificările aduse acestei căi de atac 
au fost analizate pe larg în conţinutul prezentei teze.   
                 Secţiunea a patra a capitolului trei a fost dedicată unei  
analize a apelului incident, pornind de la noţiunea şi reglementarea sa, 
inclusiv din perspectiva evoluţiei istorice a acestei reglementări, 
considerând esenţial a sublinia faptul că pentru a avea o viziune clară 
asupra  procesului, de natură a evidenţia  poziţia părţilor, dar şi 
respectarea de către acestea a normelor de procedură cu caracter 
imperativ, instanţa de apel trebuie să analizeze cu prudenţă forma unei 
cereri care, pentru a fi calificată ca apel incident, deşi este  
întemeiată pe critici ce evidenţiază propriile nemulţumiri ale 
titularului său cu privire la sentinţă, trebuie să  constituie o „replică” 
faţă de apelul principal a părţii ce, iniţial, nu dorea aducerea litigiului 
într-o nouă etapă procesuală. 
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                 Aceasta întrucât o astfel de cerere poate ascunde un apel 
principal, promovat peste termen, iar calificarea lui cu uşurinţă ca apel 
incident încurajează abuzul părţii care încearcă să eludeze norma ce 
reglementează în mod imperativ termenul de apel. 
                  Analiza apelului incident este continuată cu evidenţierea 
caracteristicilor calităţii procesuale, respectiv activă şi pasivă, în 
apelul incident. Prima condiţie pentru ca partea să justifice 
legitimarea procesuală activă în promovarea unui apel incident, este 
aceea de a fi intimat în apelul principal, această condiţie fiind necesară 
dar nu şi suficientă, întrucât, de esenţa acestei varietăţi de apel este şi 
faptul ca intimatul titular al cererii să își dorească reformarea hotărârii 
apelate, dar şi să se apere de o eventuală schimbare a sentinţei, ca 
efect al promovării apelului principal, de către partea adversă. De 
asemenea în ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă, în apelul 
incident, este evident că aceasta nu poate aparţine decât părţii cu 
interese contrare față de intimat, care a și declarat apelul principal. 
                 Această aplecare asupra apelului incident nu putea continua 
decât cu evidenţierea regulilor de procedură aplicabile apelului 
incident, cercetarea acestor reguli debutând cu analiza termenului în 
care poate fi exercitată o astfel de cerere, continuând cu 
forma şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea de apel 
incident, adică să fie supusă aceloraşi condiţii de formă ca şi apelul 
principal. În această secţiune fiind disputată problema  obligativităţii 
întâmpinării în prezenţa unui astfel de apel, fiind și eu  adeptul opiniei 
exprimată în legătură cu această problemă, și anume că intimatul care 
face apel incident este obligat  în continuare la depunerea întâmpinării 
la apelul principal, deoarece cele două acte procedurale urmăresc 
oarecum scopuri diferite, respectiv respingerea apelului principal, 
întâmpinarea, și schimbarea sentinței de fond în favoarea 
declarantului apelului incident, dar se vor depune în același timp. 
                 În secţiunea a cincea din capitolul trei am analizat instituţia 
apelului provocat, debutând cu noţiunea şi reglementarea acestei 
variante de apel în dreptul românesc, calitatea procesuală şi scopul 
urmărit prin apelul provocat, cu  sublinierea că, spre deosebire 
de cazul apelului incident, scopul urmărit prin apelul provocat este 
legat de un risc eventual, respectiv titularul acestui apel urmăreşte  
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evitarea riscului de a i se agrava situaţia în proces, încazul în care s-ar 
schimba sentinţa în urma admiterii apelului principal. Ca şi în cazul 
apelului incident, am analizat regulile procedurale apelului provocat, 
dar şi soluţiile posibile în cazul promovării unei astfel de cereri,  ce 
sunt foarte asemănătoare cu cele ale apelului incident, fapt cunoscut 
ca regulă, apelul provocat este o varietate a apelului incident , de altfel 
și noi în acord cu majoritatea doctrinarilor noștri. 
                 Penultima secţiune a acestui capitol analizează organizarea 
apelului ca şi garant al dublului grad de jurisdicţie, și în alte sisteme 
de drept. O atenţie aparte am acordat sistemului procesual civil italian, 
dar binențeles şi celui francez; de asemenea o analiză comparativă cu 
sistemul nostru de organizare a vizat şi aspecte din sistemele de drept 
englez, american, spaniol, portghez, german şi elvețian. Această 
secţiune rezervată dreptului comparat are rolul de a introduce în 
cercetarea temei din această teză de doctorat discuţii noi şi eventual 
soluţii adoptate în alte state.  
                 În secţiunea a cincea din capitolul trei am analizat instituţia 
apelului provocat, debutând cu noţiunea şi reglementarea acestei 
variante de apel în dreptul românesc, calitatea procesuală şi scopul 
urmărit prin apelul provocat, cu  sublinierea că, spre deosebire 
de cazul apelului incident, scopul urmărit prin apelul provocat este 
legat de un risc eventual, respectiv titularul acestui apel urmăreşte 
evitarea riscului de a i se agrava situaţia în proces, încazul în care s-ar 
schimba sentinţa în urma admiterii apelului principal. Ca şi în cazul 
apelului incident, am analizat regulile procedurale apelului provocat, 
dar şi soluţiile posibile în cazul promovării unei astfel de cereri,  ce 
sunt foarte asemănătoare cu cele ale apelului incident, fapt cunoscut 
ca regulă, apelul provocat este o varietate a apelului incident , de altfel 
și noi în acord cu majoritatea doctrinarilor noștri. 
                 Ultima secțiune din acest capitol trei am atribuit-o  unui 
aspect esențial al apelului și anume obiectului acestuia adică analizării 
categoriei de hotărâri care pot fi atacate cu această cale de atac, dar şi 
identificării părţilor din hotărârile apelabile care pot justifica 
declanşarea controlului judiciar. Prima subsecţiune se ocupă de 
enumerarea hotărârilor susceptibile de apel, pornind de la regula  
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instituită de art. 466 din Noul C.proc.civ., care prevede că sunt supuse 
apelului hotărârile date în primă instanţă, oricare ar fi natura litigiului 
respectiv sentințele. Au fost evidenţiate excepţiile de la această regulă 
respectiv acele categorii de hotărâri judecătoreşti care sunt exceptate 
de a putea fi atacate cu apel, al sentinţelor pronunţate de curţile de 
apel, deoarece în viziunea legiuitorului Înalta Curte de Casție și 
Justiție nu mai poate avea în competență judecarea apelului, cale 
devolutivă, ce poate încărca rolul oricărei instanțe, dar care așa cum 
arătam nu mai este dată în competența instanței supreme care trebuie 
să se preocupe de necesara uniformizare a practicii judiciare, 
nemaidorindu-se transformarea acesteia în instanță de fond.                  
                   Penultima subsecţiune a secţiunii afectată apelului se 
ocupă de regimul încheierilor, pornind de la dispoziţiile art. 282 alin. 
2, din anterioara reglementare, care consacră principiul 
inadmisibilităţii atacării separate cu apel a hotărârilor premergătoare, 
dar evidenţiind şi excepţiile ce derogă de la această regulă. 
                   Această secțiune se încheie cu analiza părţii din hotărâre 
care poate constitui obiect al apelului, pornind de la întrebarea ridicată 
demult în doctrină dacă apelul poate să vizeze numai dispozitivul unei 
hotărâri sau şi alte părţi ale acesteia, și al opiniei oarecum mai noi, 
deoarece au fost voci și în trecut care au susținut că pot fi atacate și 
considerentele dacă apelantul este afectat de acestea  sau acestea sunt 
greșite sau straine de natura cauzei deduse judecății . 
 
                   Capitolul IV este dedicat parților în apel și este demunit 
,,Subiectele apelului,,. În această parte a lucrării au fost analizate pe 
larg, în cadrul celor opt subsecţiuni, respectiv în prima am arătat cum 
este firesc că părțile de la fond sunt părți și în apel. În a doua 
condiţiile cerute pentru exercitarea dreptului de apel – distinct 
capacitatea procesuală şi sancțiunea lipsei acesteia, oricare ar fi 
această capacitate de folosință, sau de exercițiu, respectiv în 
următoarea, calitatea procesuală, care trebuie să subziste pe întreg 
parcursul procesului, apoi excepția lipsei calității procesuale, a 
condiției afirmării unui drept subiectiv, a  interesului, specificul 
calităţii procesuale şi al interesului în cazul terțelor persoane.  În 
subsecțiunea a treia am artat care sunt persoanele ce pot antama apelul 
incident și cel provocat, apoi m-am  
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referit la parțile care nu auparticipat la judecata în prima instanță, 
apesoenelor care au făcut cerere de intervenție dar aceasta le-a fost 
respinsă, dar şi condiţia ca partea să nu fi renunţat expres la apel. 
                  Am analizat în secțiunea a cincea, situația martorilor și a 
experților, care pot în anumite condiții să atace și ei sentința de fond,  
apoi în secțiunea a șasea, situația altor persoane care nu au luat parte 
la judecata în fond, și într-o subsecțiune din aceasta am dezbătut 
situația introducerii în cauză a unor părți în apel. Am analizat situația 
specială a procurorului în civil, declararea apelului și susținerea de 
către acesta în noua reglementare procedurală comparativ cu cea mai 
veche. Și în ultima secțiune reprezentarea părților în apel, reprezentrea 
legală, ce derivă din lege, de ocrotire, și cea convențională, cu referire 
la contractul avocațial, condiții, și unele excepții.  
 
 
                  Capitolul V este dedicat ,,Sesizării instanței de apel,,. 
Prima secțiune supune analizei instanța competentă să judece apelul, 
lucru destul de simplu de realizat, deoarece este instanța imediat 
superioară celei ce a judecat fondul, și așa cu am mai arătat, este 
vorba de tribunalul județean, respectiv Curtea de apel ce are în 
subordine respectivul tribunal. În acest capitolul al lucrării, m-am 
ocupat de 
competenţa de soluţionare a apelului privită, pentru început, prin 
prisma evoluţiei în timp a normelor ce reglementează această 
competenţă, evoluţie marcată, în perioada imediat următoare 
reintroduceri apelului,  de modificări legislative caracterizate de o 
mare efervescenţă, adoptate într-o perioadă de timp relativ scurtă şi 
prin acte normative cu prevederi neclare, lipsite de norme tranzitorii 
ori cu norme tranzitorii ambigue, aspecte ce au condus în timp la 
pronunţarea unor soluţii diferite în practică.  
                  Următoarea secțiune este alocată în întregime analizării pe 
larg a termenului  de apel, schimbarea acestuia, prelungirea de la 
fostul termen de 15 zile la actualul termen de 30 de zile, extrem de 
importantă în opinia mea, secțiunea începând de considerentele 
istorice cu privire la acesta, apoi în subsecțiunea următoare a 
punctului de plecare al momentului de la care începe calculul   
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termenului de apel, următoarea subsecțiune se referă la principiul 
echipolenței, urmând modul de calcul al termenului, întreruperea, 
suspendarea și repunerea în teremenul de apel, apoi am făcut câteva 
considerații practice, subsecțiune a șasea fiind reprezentată de 
analizarea sancțiunii nerespectării termenului de apel și în subescțiune 
de final am fîcut o scurtă dar necesară comparație între reglementările 
paralele, cea anterioară și cea din Noul Cod de procedură civilă. 
                  Secțiunea a treia a capitolului cinci este referitoare la ,, 
Cererea de apel,, cu subsecțiunile corespunzătoare, respectiv 
elementele pe care legea le prevede pentru formularea cererii, forma 
acesteia, forma scrisă obligatorie, și prin raportare la cuprinsul cererii 
de apel şi anume: elemente de identificare a părţii care formulează 
apelul, arătarea hotărârii care se atacă, motivarea apelului în fapt şi în 
drept, dovezile în susţinerea apelului, semnarea şi timbrarea cererii de 
apel, depunerea, înregistrareaşi înaintarea acestei cereri către instanţa 
de control judiciar. Unde trebuie depusă această cerere, la instanța 
care a pronunțat sentința de fond, timbrarea cererii de apel conform 
legii 146/1997 cu modificările ulterioare, abrogarea taxei judiciare de 
timbru din 2013, și foarte pe larg în subsecțiunea a cincea am analizat 
,, efectele cererii de apel,, de la noțiunea și delimitarea acestora, 
trecând prin efectul suspensiv de executare, acela al investirii instanței 
de control judiciar, la stabilirea cadrului procesului în etapa apelului, 
și până la subsectiunea din finalul capitolului și anume efectul 
devolutiv al acestuia cu principiile cunoscute ,, tantum devolutum 
quantum apelatum,,exigență a principiului disponibilității procesuale, 
respectiv instanța de apel este limitată la a cerceta cauza doar cu 
privire la motivele indicate în cererea de apel, ea se va pronunța 
numai în limitele determinate, și quantum devolutum quantum 
iudicatum,  efectele apelului nu se pot răsfrânge numai asupra a ceea 
ce s-a judecat de prima instanță, stabilindu-se foarte clar prin noua 
reglementare procedurală limitele judecății în apel, nu se pot face 
cereri, pretenții noi, schimba calitatea parților.  Deasemenea, mi s-a 
părut esenţial a preciza şi faptul că, în cazul formulării unei varietăţi 
de apel, incident sau provocat, principiul non reformatio in pejus nu se 
mai aplică, efectele sale fiind înlăturate, deoarece hotărârea primei 
instanţe poate fi modificată, putându-i-se agrava situaţia apelantului  
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principal cel care, declanşând procedura controlului judiciar, a făcut 
posibil apelul incident și pe cel provocat. 
     
                 Ultimul capitol al tezei se apleacă asupra analizării 
,,procedurii de soluționare a apelului,, de la normele noi ale procedurii 
prealabile, pregătitoare la instanța de fond care a pronunțat hotarârea 
apelabilă, compleraea sau modificarea cererii de apel, după condițiile 
impuse de lege, necesitate care se comunică părții apelante prin 
preseditele instanței sau persoana desemnată de acesta. Această 
persoana va comunica apelul intimatului care este obligat în 15 zile de 
la primirea comunicării, să depună întâmpinare, care la rândul ei se 
comunică apelantului pentru ca acesta să depună răspuns la 
întâmpinare,  de care intimatul va lua cunoștință de la dosarul cauzei. 
Așadar la primirea dosarului, președintele instanței de apel, ia și el 
unele măsuri pregătitoare, repartizarea aleatorie a dosarului, și să 
stabilească primul termen de judecată în maxim 60 de zile de la data 
rezoluției, și binențeles respectarea exigențelor citării parților în apel. 
Apoi am făcut o comparație cu vechea reglementare procedurală, la 
secțunea a doua amtratat întâmpinarea pe larg, au urmat motivele, 
mijloacele de apărare și dovezile în apel, asigurarea acțiunii prin 
sechestru asigurător, în caz de nevoie. 
                  În secțiune a cincea am ajuns la ,, judecarea apelului,, și la 
dezbaterea în fond a apelului, ce se realizează cu respectarea 
principiilor fundamentale ți a dispozițiilor generale, chiar și a celor 
din etapa dezbaterii de la fond dacă nu contravin apelului. Am tratat în 
prima subsecțiune a acestei secțiuni ,,desistarea,,renunțarea la 
judecată cu situațiile posibile în cele două reglementări paralele, apoi 
m-am aplecat asupra achiesării la soluția primei instanțe, a achiesării 
eprese totale sau parțiale . 
                  Sectiunea a șasea a ultimului capitol al tezei a tratat 
analizarea particularităților judecății apelului incident și a apelului 
provocat. Am continuat în următoarea secțiune, a șaptea cu tratarea pe 
larg a excepțiilor principiului non reformațio in peius.  
                 Secțiunea a opta este  a soluțiilor pe care le poate pronunșa 
instanța de apel, acelea ce depind de felul greșelii săvârșite la instanța 
de fond, respingerea apelului, nu cntează motivul avut în vedere duce  
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la definitivarea sentinței de fond. Avem  și anularea cand cerea nu 
îndeplinește condițiile legale și perimarea apelului, când din vina 
părții apelante acesta a ramas în nelucrare. De asemenea instanța de 
apel putea în vechea reglementare sa păstreze  sau să schimbe 
hotărârea de la fond, m-am aplecat și asupra acestor posibilității, m-
am referit binențeles  și la evocarea fondului în apel. 
                   În secțiunea a noua am analizat hotărârea prin care se 
soluționează apelul, prin respingere, schimbare a hotărârii, prin 
pronunțare asupra fondului ca urmare a dreptului dd evocare, apoi am 
analizat anularea hotărârii primei instanțe în anterioara reglementare, 
în secțiunea a unsprezecea au urmat motivele de nulitate ale apelului, 
și firesc dreptul de recurs împotriva hotărârii de anulare. Secțiunea a 
treisprezecea analizează mai pe larg exigențele privind conceperea și 
redactarea hotărârii și în următoarea secțiune obligația motivării 
soluției adoptate de instanța de apel în lumina Noului Cod de 
procedură civilă dar și a normelor europene obligatorii.  
                  În secțiune a cinsprezecea am tratat căile de atac îmoptriva 
hotărârii pronunțate în apel, îndreptarea, lămurirea și completarea 
acesteia, comparativ cu anterioara reglementare, contestația la titlul 
executoriu, caile recursului, contestației în anulare cu cele două 
modalități și revizuirea cu rigoarea sa, doar într-o manieră expozitivă, 
succintă, fară pretenția de a fi lămurit multe din problemele ridicate de 
aceste instituții procesuale, dar care au făcut obicectul altor exegeze, 
foarte probabil mai ample decât prezenta. Am tratat și recursul în 
interesul legii ce este dat în competența instanței noastre supreme și 
de asemenea m-am aplecat și asupra noutății sesizării acesteia in 
vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor 
probleme de drept, noutate pe cât de interesantă pe atât de solicitantă, 
și nu în ultimul rând pe contestația privind tergiversarea procesului, 
introdusă tot în lumina dreptului comunitar european a respectării unui 
,,termen optim și previzibil,, dar și pe cât se poate de scurt, pentru a 
nu mai trena pe rolul instanțelor cauze ce se judecă dea lungul mai 
multor ani. 
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                 Și pentru că, prea scurtul timp de la apariția Noului Cod de 
procedură civilă, mie ca practician nu mi-a permis o vedere de 
ansamblu,  panoramică asupra noi reglementari, pipăind doar anumite 
secțiuni la primă vedere, dacă pot spune așa, am concluzionat în spirit 
optimist, spiritul progresist al oricărei noutăți științifice ori legislative 
ce este salutară și în opinia mea pentru întreg sistemul de drept 
românesc.  
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