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Abstract: Lucrarea se referă la procedura specială a somaţiei de plată. Articolul este structurat în trei 

părţi. În prima parte se prezintă istoricul procedurii somaţiei de plată, de la apariţie până în prezent. În partea 

a doua sunt evidenţiate trăsăturile acestei proceduri reglementate de Ordonanţa de Guvern nr. 5/2001. În ultima 

parte se subliniază avantajele folosirii procedurii somaţiei de plată în condiţiile unei economii globale şi 

naţionale care sufera modificări continuu şi în care necesitatea recuperării rapide a datoriilor băneşti face 

diferenţa între societăţile viabile şi cele care ajung în incapacitate de plată. Procedura somaţiei de plată nu 

reprezinta un element de noutate la nivel european sau mondial, existând numeroase ţări care au reglementat 

astfel de proceduri pentru a accelera procesul de recuperare al sumelor de bani, mai ales în interesul 

comercianţilor. Astfel de proceduri speciale denumite în Europa „proceduri europene”, se disting prin 

simplitate, urgenţă, eficacitate, costuri mici şi încurajarea creditorului să apeleze la instanţa pentru a-şi 

valorifica dreptul său. În sinteză, procedura somaţiei de plată apare ca o procedură derogatorie, de la normele 

generale de proceduă civilă şi de la normele speciale de soluţionare a litigiilor comerciale, care permite 

obţinerea într-un termen scurt a titlului executoriu care să dea posibilitatea creditorului să execute silit creanţa, 

dar şi obţinerea titlului prin forme procedurale simplificate cu plata de taxe judiciare de timbru fixa, cu o 

valoare redusa, aspecte care creează un cadru special pentru partenerii comerciali, in final lasând o amprentă 

chiar asupra economiei. 
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1. Istoria şi reglementarea somaţiei de plată 

 

Lipsa de celeritate în justiţia noastră care afectează, în mod major şi iremediabil uneori, realizarea 

concretă a drepturilor şi intereselor legitime şi care erodează fundamentul statului de drept, ajunge 

astăzi să fie recunoscută şi sancţionată în spaţiul european, fiind căutate soluţii pentru limitarea acestei 

situaţii. 

Temeiul condamnărilor pentru criza de celeritate în justiţie îl reprezintă art. 6 paragr. 1 din Convenţia 

europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care stabileşte dreptul 

individului la judecarea cauzei sale „în mod echitabil” şi care impune ca judecarea cauzei să se facă 

„într-un termen rezonabil”.   

După revizuirea Constituţiei României, aceaste exigenţe au fost introduse în art. 21 alin. 3: „Părţile au 

dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil” [1]. 

Pe lângă aceasta, diversitatea şi amploarea raporturilor juridice civile şi comerciale derivate dintr-o 

economie de piaţă în continuă dezvoltare, au forţat legiuitorul să creeze instrumente juridice noi care 

să reglementeze pe de-o parte situaţiile juridice nou apărute, iar pe de altă parte stabilitatea circuitului 

economic şi fluiditatea sa. 

Recuperarea sumelor datorate în baza unei relaţii comerciale sau civile necesită obţinerea unui titlu 

executoriu, respectiv un act care poate sta la baza cererii de executare silită a unei persoane, prin 

poprirea conturilor bancare sau a terţilor care deţin bunuri pentru debitor ori scoaterea la licitaţie a 

bunurilor mobile şi imobile ale debitorului. 

Prin faptul că aceste situaţii trebuie să fie reglementate şi în plan legislativ, justifică apariţia unei noi 

proceduri de recuperare a debitelor: procedura somaţiei de plată.  

Aceasta se distinge prin simplitate, urgenţă, eficacitate, costuri mici, toate încurajând creditorul să 

apeleze la instanţă pentru a-şi valorifica dreptul său. 

Procedurile speciale de recuperare a creanţelor nu reprezintă o noutate la nivel mondial. Astfel de 

proceduri denumite şi „injoncţiuni” sau „injoncţiuni de plată” există atât în ţări europene (Austria, 

Italia, Franţa, ş.a.), cât şi în ţări din alte continente (SUA, Canada, Brazilia, ş.a.). 

În sens general, internaţional, ca o definiţie nominativă, „injoncţiunea” este un ordin, o prescripţie, un 

comandament emanând de la o autoritate [2]. Injoncţiunea de plată reprezintă dispoziţia dată unui 



debitor, de o autoritate sau instanţă, ca acesta să-şi plătească datoria. Tot injocţiune de plată se 

numeşte şi procedura specială pentru recuperarea unei creanţe băneşti.  

În vederea evidenţierii atributelor acestei proceduri s-au formulat şi definiţii descriptive: „injoncţiunea 

de plată este o procedură simplificată, al cărei scop este acela de a permite rezolvarea rapidă şi 

economicoasă a litigiilor cu privire la dificultăţile de plată” [3]; „o procedură care permite unui 

creditor, a cărui creanţă constă într-o sumă de bani, să obţină rapid un titlu executoriu” [4]; „o 

procedură care permite creditorului unei creanţe constând într-o sumă de bani, să obţină plata graţie 

unei proceduri rapide” [5].  

Nu doar pentru o economie a mijloacelor de exprimare, ci şi pentru ca denumirea unei instituţii în 

esenţă aceeaşi este aspectul cel mai puţin important, convenţional, ca sintagma unificatoare, vom vorbi 

de „procedura somaţiei de plată” sau de „injoncţiunea de plată”, ori de „somaţia de plată”, deşi 

denumirile, în diverse ţări, sunt, fireşte, diferite: Dwanghevelprocedure, în Olanda, Mahnverfahren în 

Germania şi Austria, Il procedimento di ingiunzione, în Italia, Procedure sommaire d’injocntion de 

payer, în Belgia, L’ordonance de paiement, în Luxemburg, L’injoction de payer, în Franta, 

Procesomanitorio, în Spania, etc. Pentru denumirea instituţiei în engleză s-a considerat a fi mai 

potrivită expresia „order for payment”, în loc de „injunction for payment”, pentru a evita – mai ales 

în discuţiile internaţionale – confuzia cu dispoziţiile anterioare privind „preliminary injunction”. 

Procedura somaţiei de plată are o îndelungată tradiţie în unele ţări. 

În Italia, încă din 1922 a existat o procedură generală pentru recuperarea creanţelor rezultate din 

credite, actualmente introdusă prin art. 633 – 656 în Codice di procedura civile, din 1942, modificat 

parţial în 1950, oferind ceea ce se numeşte „modelul italian” de reglementare; în Germania, instituţia 

numită Mahnverfahren  a fost introdusă în Cartea a VII-a, art. 688 – 703 din Codul de procedură civilă 

(ZPO) încă din 1932, oferind ceea ce se numeşte „modelul german de reglementare”; în Franţa, prin 

Decretul-Lege din 25 august 1937, s-a instituit în favoarea comercianţilor o procedură simplificată de 

reglementare a unor creanţe comerciale, procedură inspirată de cea germană, aplicată cu adaptari în 

Alsacia şi Lorena, iar prin Decretul nr. 81-500 din 12 mai 1981, preluându-se procedura injoncţiunii 

de plată, împreună cu toate modificările şi completările făcute acesteia, ea a fost codificată prin art. 

1405-1425 din Noul Cod de procedură civilă, oferindu-se ceea ce se numeşte „modelul francez” de 

reglementare, care împreună cu cel italian ar semnifica „modelul latin”. 

Procedura somaţiei de plată este reglementată în România prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, 

apărută după Recomandarea din decembrie 1993 adoptată la Seminarul „Justiţia comercială şi 

Europa”, organizat de Consiliul Europei – Direcţia Afaceri Juridice, în anul 2001. O.G. nr. 5/2001 a 

fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, modificată şi completată ulterior prin O.U.G. nr. 

142/2002 şi prin art. IV din Legea nr. 195/2004, care a aprobat O.U.G. nr. 58/2003, privind 

modificarea şi completarea Codului de Procedură Civilă. 

„Descrierea” acestei proceduri este prezentată în chiar art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, în 

care se precizează că este o procedură ce „se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării 

de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile, ce reprezintă obligaţii de 

plată a unor sume de bani asumate prin contract constat printr-un înscris ori determinate potrivit unui 

statut, regulament sau alt inscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege, şi care 

atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte pretenţii”. 

 

 

2. Trăsăturile somaţiei de plată 

 

Aşa cum se poate observa din „descrierea” procedurii prezentată mai sus, denumirea legală dată 

acesteia, nu corespunde pe deplin conţinutului reglementării deoarece ea nu se limitează la somarea 

debitorului ci, prin intermediul ei, se poate ajunge chiar la emiterea titlului executoriu, procedura 

având drept scop nu numai realizarea de bună-voie, dar şi prin executare silită a unor creanţe [6]. 

Chiar aşa fiind, „descrierea” făcută anterior arată ca următoarele elemente sunt definitorii pentru 

procedura somaţiei de plată: este o procedură specială, o procedură cu un caracter mixt: necontencios 

şi contencios, o procedură facultativă, o procedură accelerată şi abreviată pentru obţinerea unui titlu 

executoriu.  

 

 



2.1. Procedură specială 

  

Astfel cum consideră un ilustru profesor
 
[13], existenţa unor norme speciale şi derogatorii de la cele 

comune – adesea întâlnite chiar în legea comună de procedură – nu semnifică eo ipso constituirea unei 

„proceduri speciale”. Pentru a fi în prezenţa unei asemenea de proceduri, trebuie întrunite mai multe 

condiţii, între care şi mai ales, constituirea unui „ansamblu” de reguli derogatorii, într-o materie strict 

determinată, alcătuind o unitate coerentă şi organic articulată, reguli susceptibile de completare, în 

măsura compatibilităţii, cu cele comune.   

Procedura somaţiei de plată întruneşte aceste condiţii, fiind astfel o procedură specială, distinctă de 

procedura dreptului comun şi care derogă atât de la normele generale de procedură civilă, cât şi de la 

normele speciale cu privire la soluţionarea litigiilor comerciale prevăzute în Codul de procedură civilă 

în Capitolul XIV. 

Regulile care guvernează somaţia de plată sunt practic reguli proprii, specifice şi derogatorii de la 

dreptul comun, dar şi reguli speciale (ca în cazul materiei comerciale), toate acestea conferindu-i şi 

caracterul de procedură specială: cererea introductivă a creditorului trebuie să cuprindă informaţiile 

enumerate la art. 3 alin. 1 din ordonanţă, în parte diferite faţă de conţinutul unei cereri de chemare în 

judecată prevăzute la art. 112 şi art. 720
3
 din Cod pr. civ.; valoarea obiectului cererii nu are 

importanţă, stabilirea competenţei de atribuţiune a instanţei făcându-se conform art. 2 alin. 1 din 

ordonanţă, acţiunea are un caracter mixt, necontencios în prima instanţă şi contencios dacă debitorul 

exercită calea de atac (cererea în anulare); debitorul se apără prin depunerea întâmpinării şi actelor 

prin care îşi susţine poziţia până la prima zi de înfăţişare; instanţa are obligaţia de a stărui pentru 

efectuarea plăţii sau pentru înţelegerea părţilor cu privire la modalitatea de plată; terminarea procedurii 

fie prin încheiere irevocabilă (respingerea somaţiei), fie prin emiterea unei somaţii care va conţine 

somaţia de plată şi termenul de plată; posibilitatea exercitării căii de atac doar de către debitor şi 

regimul cererii în anulare (inversiune a contenciosului). 

Deşi procedura somaţiei de plată are caracter special, art. 11
1
 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 conferă 

posibilitatea completării normelor speciale care o reglementează cu norme procedurale de drept 

comun, articolul făcând  trimitere la art. 338 din Cod pr. civ. (procedura necontencioasă) care la rândul 

său la alin. 1 dă posibilitatea aplicării chiar a normelor contencioase. Prin urmare, în această 

procedură, instanţa va putea întregi normele specifice, cu normele de drept comun ale procedurii 

necontencioase, cu normele de drept comun ale procedurii contencioase şi cu normele speciale pentru 

soluţionarea litigiilor comerciale, dar numai după o analiză amănunţită a compatibilităţii fiecărei 

norme întregitoare în parte [7]. 

 

2.2. Procedură cu caracter mixt: contencios şi necontencios 

 

Cu privire la natura necontencioasă sau contencioasă a somaţiei de plată, în doctrină există două opinii 

contrare. Unii autori [8] consideră că este vorba de o procedură necontencioasă, graţioasă şi că nu ar 

exista un proces comercial ci doar o cerere care este guvernată de reguli speciale. Alţi autori [9], 

consideră că procedura are un caracter contencios (în susţinerea acestui caracter fiind invocată 

depunerea întâmpinării, aspect neconcludent din punctul nostru de vedere atâta timp cât întâmpinarea 

nu este obligatorie, iar caracterul contencios sau necontencios al procedurii neputând depinde de un 

element aleatoriu). Există şi un punct de vedere intermediar
 
[7] în care se afirmă că procedura somaţiei 

de plată este una contencioasă, chiar dacă „anumite elemente o apropie de procedura necontencioasă”.  

Din punctul nostru de vedere, considerăm că procedura somaţiei de plată are un caracter mixt atât 

contencios cât şi necontencios, legiuitorul însuşi avand în vedere acest caracter la elaborarea O.G. nr. 

5/2001. 

Prin urmare, procedura somaţiei de plată începe ca o procedură necontencioasă specială (aşa cum se 

accentuează şi prin dispoziţia art. 11
1
 alin. 2, conform căruia prevederile art. 338 Cod. pr. civ. se aplică 

în mod corespunzător), fiind o procedură de autorizare judecătorească, de încuviinţare, de impunere de 

către justiţie a unor măsuri, îndeplinind în principiu, condiţia dominantă a procedurii necontencioase, 

anume aceea ca cererea înregistrată să nu urmărească „stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă 

persoană” (art. 331 Cod. pr. civ.). Iniţial, procedura somaţiei de plată se desfăşoară pentru încasarea de 

bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile, instanţa insistând pentru plata 



debitului ori pentru înţelegerea părţilor, pronunţând o încheiere irevocabilă când se realizează 

înţelegerea. 

Instanţa nu va analiza în fond cauza, ci va aprecia, pe baza actelor şi lămuririlor părţilor, dacă 

solicitările creditorului sunt întemeiate, situaţie în care va emite ordonanţa care conţine somaţia de 

plată către debitor, precum şi termenul de plată. Totodată, ordonanţa prin care a fost respinsă cererea 

creditorului este irevocabilă, acesta fiind nevoit să introducă o altă cerere pentru recuperarea creanţei, 

cerere întemeiată pe dreptul comun. 

Practic, în faza iniţială a procedurii somaţiei de plată, cererea creditorului are un caracter unilateral, în 

sensul că este îndreptată împotriva unei persoane, care în mod firesc nu ar avea interesul să nu-şi 

execute obligaţia contractuală, să se opună unei creanţe certe, lichide şi exigibile, riscând un litigiu, 

urmat de executarea silită, proceduri care presupun costuri mult mai ridicate şi care pot avea 

consecinţe mai grave pentru activitatea debitorului. 

Conform art. 337 Cod pr. civ., încheierea dată în soluţionarea cererii necontencioase „nu are puterea 

lucrului judecat”. Nici în procedura somaţiei de plată (nefiind vorba de soluţionarea unui litigiu), 

ordonanţa pronunţată de instanţă nu are autoritate de lucru judecat. Concluzia se desprinde din 

prevederile art. 7 al O.G. nr. 5/2001 unde se arată că dacă a fost respinsă în parte sau total cererea 

creditorului, acesta poate introduce o cerere întemeiată pe dreptul comun, din art. 10 alin. 2 al aceleiaşi 

ordonanţe unde se menţionează că debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, 

în cadrul contestaţiei la executare (excepţie făcând doar situaţia în care a formulat o cerere în anulare 

în temeiul art. 8), precum şi din prevederile art. 11
1
 alin. 1 al aceluiaşi act normativ care menţionează 

expres faptul că „ordonanţa privind somaţia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la 

fondul raporturilor juridice dintre părţi”.   

Caracterul contencios al unor proceduri speciale
 
[10] (ca şi procedura în discuţie) a fost afirmat ca 

urmare a obligativităţii citării parţilor (prin abrogarea art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 care prevedea 

posibilitatea soluţionării cererii creditorului fără ca părţile să fie citate). 

Dar cerinţa citării obligatorii a părţilor, este prevazută şi în cadrul procedurii de drept comun a 

cererilor necontencioase (art. 335 si art. 336 alin. 4 Cod. pr. civ.).    

Bilateralitatea procedurii somaţiei de plată mai poate conduce către natura sa contencioasă, deoarece 

atâta timp cât există o cerere împotriva unei persoane determinate, care ar avea interesul să se opună 

admiterii acesteia, procedura de soluţionare devine una contencioasă, căci existenţa a doua părţi 

adverse creează contenciosul. Cu toate acestea, atât în cazul somaţiei de plată, cât şi al altor proceduri 

speciale, acest argument trebuie privit cu rezervă aşa cum se arată în doctrină
 
[11] „Procedura 

graţioasă nu exclude, câtuşi de puţin, participarea şi a altor persoane decât a celui de la care emană 

cererea şi deci discuţiunea contradictorie a lucrărilor în cauză între aceştia şi cei chemaţi. Uneori, 

partea singură, în cererea pe care o adresează judecătorului, solicită citarea altor persoane a căror 

prezenţă ar fi necesară la lămurirea faptelor şi problemelor puse. Câtă vreme în condiţiile acestea, 

cererea îşi păstrează caracterul unilateral, specific materiei, câtă vreme decizia nu provoacă 

împotrivire în sensul de contestaţie, lucrurile rămân cum am spus, în cadrul jurisdicţiunii graţioase”. 

Având în vedere argumentele prezentate, considerăm că procedura somaţiei de plată iniţial începe şi se 

desfăşoară ca o procedură necontencioasă, dar doar până la momentul exercitării cererii în anulare. 

Din acel moment, ţinând cont de contraargumentele arătate mai sus, considerăm că procedura somaţiei 

de plată devine o procedură contencioasă. 

 

2.3. Procedură facultativă 

 

Procedura somaţiei de plată este o procedură prealabilă introducerii unei cereri de chemare în judecată 

şi din acest motiv, creditorul poate uzita de această procedură înainte de a introduce o cerere 

întemeiată pe dreptul comun. Aşa fiind, dupa părerea noastră, este corectă interpretarea conform căreia 

existenţa unei hotarâri prin care debitorul a fost obligat la plată sau prin care s-a respins acţiunea 

creditorului care se referea la obţinerea creanţei băneşti, înlătură posibilitatea acestuia din urmă de a 

mai introduce o cerere întemeiată pe somaţie de plată, motivul fiind evident, lipsa de interes pentru 

obţinerea unui al doilea titlu sau autoritatea de lucru judecat care se impune în cazul somaţiei de plată 

(în cazul respingerii acţiunii întemeiată pe dreptul comun). 

Cu toate acestea, suntem de acord cu autorii
 
[12] care apreciază că deşi prealabilă, procedura somaţiei 

de plată nu este obligatorie, creditorul având libertatea de a alege calea pe care doreşte să o urmeze 



pentru recuperarea creanţei sale: prin somaţia de plată (procedură mai rapidă şi mai simplificată) sau 

pe calea acţiunii întemeiată pe dreptul comun (procedură mai îndelungată şi mai greoaie, dar cu 

anumite avantaje). Prin opţiunea pe care o poate face creditorul pentru valorificarea creanţei sale, se 

pune în practică principiul liberului acces la justiţie şi principiul disponibilităţii în procesul civil 

(potrivit căruia partea are dreptul de a dispune de obiectul procesului şi de mijloacele procesuale 

acordate de lege).   

Prin urmare, urmărirea creanţelor potrivit procedurii somaţiei de plată se va putea face oricând, dacă 

dreptul la acţiune nu s-a prescris şi dacă în privinţa datoriei nu exista un litigiu în curs la instanţa de 

drept comun, ori nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească irevocabilă. 

 

2.4. Procedură accelerată şi abreviată 

 

Plecând de la scopul instituirii ei aceasta a fost concepută ca o procedură simplificată, abreviată şi 

accelerată, asemănătoare, sub anumite aspecte, cu procedura de urgenţă a ordonanţei preşedinţiale. 

Pentru probă, la ambele proceduri, se folosesc de regulă numai înscrisurile
 
(ar putea însă interveni şi 

mărturisirea judiciară), nu se abordeaza fondul litigiului dintre părţi, citarea acestora se face potrivit 

regulilor referitoare la cauze urgente, întâmpinarea nu este obligatorie, hotărârea pronunţată este 

denumită „ordonanţă”, existenţa unei singure căi de atac şi a unui termen mai scurt decât cel comun 

pentru exercitarea acestuia, posibilitatea sesizării ulterioare a instanţei pentru soluţionarea fondului 

litigiului. Cu toate acestea, nici una dintre „asemănări” nu ar putea justifica considerarea procedurii 

speciale a somaţiei de plată ca o varietate a procedurii ordonanţei preşedinţiale [13]. Este aşa pentru 

că, pe de o parte, prin somaţia de plată nu se iau măsuri vremelnice, ci definitive, iar, pe de altă parte, 

deşi este o procedură expeditivă, accelerată, somaţia de plată nu este o procedură urgentă, astfel cum 

este ordonanţa preşedinţială. „Urgenţa” este constituită ca o condiţie a ordonanţei preşedinţiale în 

cuprinsul art. 581 alin. (1) Cod. pr. civ.: „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri 

grabnice”. Chiar dacă prin lege nu este definit conceptul de „urgenţă”, ea indică exemplificativ 

situaţiile care o pot justifica: păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întarziere, prevenirea unei 

pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara şi înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 

executări. Astfel, analizând pe scurt reglementarea legală a procedurii somaţiei de plată aratăm că 

urgenţa, în sensul instituit prin art. 581 Cod. pr. civ., nu este o condiţie a introducerii şi admisibilităţii 

cererii în somaţie de plată. Pentru că legiutorul prin instituirea unor forme simplificate de desfăşurare, 

a creat din procedura somaţiei de plată o procedură expeditivă, accelerată, nu justifică însă calificarea 

acesteia ca procedură „urgentă”. 

 

3. Avantajele conferite de procedura somaţiei de plată 

 

Recuperarea rapidă şi eficientă a creanţelor are o importanţă majoră pentru operatorii economici din 

România, dar şi din întreaga lume.  

Modalitatea de recuperare a creanţelor pentru care se optează este cu cu atât mai importantă (din 

punctul de vedere al rapidităţii), cu cât, în contextul de astăzi al economiei globale este prezentă criza 

financiară, care închide afaceri şi modifică ierarhii stabilizate de-a lungul timpului. 

Astfel, astăzi, întârzierile la plată constituie unul din principalele motive de insolvenţă, care ameninţă 

continuitatea activităţii întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, şi provoacă 

pierderea a numeroase locuri de muncă. 

Prin urmare, faţă de cele expuse mai sus în cuprinsul articolului, considerăm că utilizarea somaţiei de 

plată ca şi procedură de recuperare a creanţelor, oferă beneficii care trebuie considerate de către 

creditori când se alege calea de urmat pentru recuperarea datoriilor băneşti. 

Procedura specială poate fi „introdusă de creditori în scopul executării de bună-voie sau prin 

executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de 

bani”. 

Din punct de vedere procedural, somaţia este o procedură simplificată, cu caracter de urgenţă, 

aplicându-se creanţelor certe, lichide şi exigibile, în care se realizează o analiză superficială a fondului, 

fără a fi supuse judecăţii aspecte ce ar necesita o dezlegare a problemelor de drept supuse analizei şi 

care lasă deschisă utilizarea unei proceduri de drept comun prin care să se judece fondul pricinii. 



Cu privire la instanţele care sunt în măsură să judece cererea pentru emiterea somaţiei de plată, art. 2 

alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 statuează în mod explicit competenţa în sarcina 

instanţelor competente pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. Din punctul de vedere al 

competenţei teritoriale, de cele mai multe ori fiind în situaţia unor raporturi comerciale, instanţa 

competentă va putea fi "cea a locului unde obligaţia a luat naştere sau aceea a locului plăţii", conform 

dispoziţiilor art. 10 C.pr.civ. 

Conţinutul cererii privind emiterea somaţiei de plată, ca şi conţinutul întâmpinării, nu comportă cerinţe 

speciale, aplicându-se practic normele generale prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Judecata în sine a somaţiei se supune reglementărilor cu privire la judecarea pricinilor urgente, iar 

introducerea cererii nu trebuie să fie precedată de efectuarea procedurii prevăzute de art. 720
1
 C. pr. 

civ. (chemarea pârâtului la consiliere), nici măcar în situaţia cauzelor comerciale, legiuitorul încercând 

astfel să simplifice procedura litigioasă. 

Taxele pentru iniţierea acţiunii în baza somaţiei de plată sunt aceleaşi, în 2012, la un nivel minim (39 

lei), chiar derizoriu, indiferent de suma solicitată. 

În ceea ce priveşte probele care se pot administra, acestea sunt, cum am arătat, înscrisurile (contract, 

facturi, s.a.). 

În cazul admiterii cererilor creditorilor instanţele emit o ordonanţă. Împotriva ordonanţei debitorul 

poate introduce cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, 

cererea fiind soluţionată chiar de către instanţa care a emis ordonanţa respectivă. 

În cazul în care se respinge acţiunea creditorului, instanţa va emite o ordonanţă irevocabilă (în cazul 

somaţiei de plată). În ambele situaţii (dacă admite ordonanţa în parte sau o respinge), instanţa emite o 

hotărâre irevocabilă. 

Creditorul a cărui acţiune a fost respinsă pe procedura somaţiei de plată, poate introduce actiunea 

împotriva debitorului bazată pe dreptul comun. 

De aici derivă un avantaj important: acela că hotărârea dată nu are autoritate de lucru judecat privitor 

la fondul raporturilor juridice dintre parţi. 

Un alt avantaj important al somaţiei de plată este acela că hotărârile prin care creditorul a căştigat chiar 

în parte, sunt titluri executorii.   

 

Sintetizând, concluzia care se desprinde din analiza de mai sus este aceea că procedura somaţiei de 

plată conferă avantaje creditorilor, avantaje care constă în primul rând în posibilitatea de a iniţia un 

litigiu de recuperare a unor sume de bani cu cheltuieli minime, soluţionarea litigiului într-un timp 

redus şi obţinerea unui titlu executoriu cu o mai mare uşurinţă faţă de procedura dreptului comun, 

aspecte care uşurează în mod evident recuperarea datoriilor de la terţi.  
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