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(3) În cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, 
acesta nu poate fi dovedit cu martori.

(4) De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui 
act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:

1. partea s‑a aflat în imposibilitate materială sau morală de a‑şi întocmi un înscris 
pentru dovedirea actului juridic;

2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă majoră;
4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la 

drepturile de care ele pot să dispună;
5. actul juridic este atacat pentru fraudă, eroare, dol, violenţă ori este lovit de 

nulitate absolută pentru cauză ilicită sau imorală, după caz;
6. se cere lămurirea clauzelor actului juridic.
(5) Proba cu martori nu se admite niciodată împotriva sau peste ceea ce cuprinde 

un înscris şi nici despre ceea ce s‑ar pretinde că s‑ar fi zis înainte, în timpul sau în 
urma întocmirii lui, chiar dacă legea nu cere forma scrisă pentru dovedirea actului 
juridic respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (4). [R.A.: art. 1191, art. 1198 
C. civ. 1864]

Art. 310. Începutul de dovadă scrisă. (1) Se socoteşte început de dovadă 
scrisă orice scriere, chiar nesemnată şi nedatată, care provine de la o persoană 
căreia acea scriere i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea 
persoană, dacă scrierea face credibil faptul pretins.

(2) Constituie început de dovadă scrisă şi înscrisul, chiar nesemnat de persoana 
căreia acesta i se opune, dacă a fost întocmit în faţa unui funcţionar competent care 
atestă că declaraţiile cuprinse în înscris sunt conforme celor făcute de acea persoană.

(3) Începutul de dovadă scrisă poate face dovada între părţi numai dacă este 
completat prin alte mijloace de probă, inclusiv prin proba cu martori ori prin prezumţii. 
[R.A.: art. 1197 C. civ. 1864]

II. Administrarea probei cu martori

Art. 311. Ascultarea şi înlocuirea martorilor. (1) Când instanţa a încuviinţat 
dovada cu martori, ea va dispune citarea şi ascultarea acestora.

(2) Înlocuirea martorilor nu se va încuviinţa decât în caz de moarte, dispariţie sau 
motive bine întemeiate, caz în care lista se va depune sub sancţiunea decăderii, în 
termen de 5 zile de la încuviinţare.

(3) Fiecare parte va putea să se împotrivească la ascultarea unui martor care 
nu este înscris în listă sau nu este identificat în mod lămurit.

(4) Decăderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute la art. 262 se acoperă dacă aceştia se înfăţişează la termenul 
fixat pentru ascultarea lor. [R.A.: art. 186 CPC 1865]

Art. 312. Ascultarea martorilor necitaţi. (1) Martorii pot fi ascultaţi chiar la 
termenul la care proba a fost încuviinţată.

(2) La termenul fixat pentru administrarea probei, partea va putea aduce martorii 
încuviinţaţi chiar fără a fi citaţi.

Art. 310-312
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(3) Dacă partea se obligă să prezinte martorul la termenul de judecată, fără a 
fi citat, însă din motive imputabile aceasta nu îşi îndeplineşte obligaţia, instanţa va 
dispune citarea martorului pentru un nou termen. Dispoziţiile art. 313 sunt aplicabile.

Art. 313. Refuzul martorului de a se prezenta. (1) Împotriva martorului care 
lipseşte la prima citare, instanţa poate emite mandat de aducere.

(2) În pricinile urgente, se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar 
la primul termen.

(3) Dacă, după emiterea mandatului de aducere, martorul nu poate fi găsit sau 
nu se înfăţişează, instanţa va putea proceda la judecată. [R.A.: art. 188 alin. (1)‑(3) 
CPC 1865]

Art. 314. Imposibilitatea de prezentare. Martorul care, din cauză de boală sau 
altă împiedicare gravă, nu poate veni în instanţă va putea fi ascultat la locul unde 
se află, cu citarea părţilor. [R.A.: art. 188 alin. (4) CPC 1865]

Art. 315. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori. (1) Nu pot fi martori:
1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;
2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul;
3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi;
4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească;

Forma în vigoare de la 18 august 2022: 
4.[1] persoanele care beneficiază de tutelă specială;

5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.
(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele 

prevăzute la alin. (1) pct. 1‑3. [R.A.: art. 189 CPC 1865]

În vigoare de la 18 august 2022: 
(3)[2] Persoana care beneficiază de consiliere judiciară poate fi ascultată ca martor, însă 
instanţa va ţine seama, la aprecierea depoziţiei sale, de situaţia ei specială.

Art. 316. Ascultarea rudelor şi afinilor. În procesele privitoare la filiaţie, divorţ 
şi alte raporturi de familie se vor putea asculta rudele şi afinii prevăzuţi la art. 315, 
în afară de descendenţi. [R.A.: art. 190 CPC 1865]

Art. 317. Persoanele scutite de a depune mărturie. (1) Sunt scutiţi de a fi 
martori:

1. slujitorii cultelor, medicii, farmaciştii, avocaţii, notarii publici, executorii judecă‑
toreşti, mediatorii, moaşele şi asistenţii medicali şi orice alţi profesionişti cărora 
legea le impune să păstreze secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire 
la faptele de care au luat cunoştinţă în cadrul serviciului ori în exercitarea profesiei 
lor, chiar şi după încetarea activităţii lor;

2. judecătorii, procurorii şi funcţionarii publici, chiar şi după încetarea funcţiei 
lor, asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoştinţă în această calitate;

[1] Pct. 4 de la alin. (1) al art. 315 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 8 pct. 8 din 
Legea nr. 140/2022.

[2] Alin. (3) al art. 315 a fost introdus prin art. 8 pct. 9 din Legea nr. 140/2022.

Art. 313-317
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3. cei care prin răspunsurile lor s‑ar expune pe ei înşişi sau ar expune pe vreuna 
din persoanele arătate la art. 315 alin. (1) pct. 1 şi 2 la o pedeapsă penală sau la 
dispreţul public.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1, cu excepţia slujitorilor cultelor, vor 
putea totuşi depune mărturie, dacă au fost dezlegate de secretul de serviciu ori 
profesional de partea interesată la păstrarea secretului, în afară de cazul în care 
prin lege se dispune altfel.

(3) Vor putea, de asemenea, depune mărturie şi persoanele prevăzute la alin. (1) 
pct. 2, dacă autoritatea sau instituţia pe lângă care funcţionează ori au funcţionat, 
după caz, le dă încuviinţarea. [R.A.: art. 191 CPC 1865]

Art. 318. Identificarea martorului. (1) Preşedintele, înainte de a lua declaraţia, 
va cere martorului să arate:

a) numele, prenumele, profesia, domiciliul şi vârsta;
b) dacă este rudă sau afin cu una dintre părţi şi în ce grad;
c) dacă se află în serviciul uneia dintre părţi.
(2) Preşedintele va pune apoi în vedere martorului îndatorirea de a jura şi 

semnificaţia jurământului. [R.A.: art. 192 CPC 1865]

Art. 319. Depunerea jurământului. (1) Înainte de a fi ascultat, martorul depune 
următorul jurământ: „Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea 
ce ştiu. Aşa să‑mi ajute Dumnezeu!”

(2) În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau pe Biblie.
(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei 

religioase a martorului.
(4) Martorului de altă religie decât cea creştină nu îi sunt aplicabile prevederile 

alin. (2).
(5) Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: „Jur pe onoare şi 

conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.”
(6) Martorii care din motive de conştiinţă sau confesiune nu depun jurământul 

vor rosti în faţa instanţei următoarea formulă: „Mă oblig că voi spune adevărul şi că 
nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.”

(7) Persoanele mute şi surdo‑mute ştiutoare de carte vor depune jurământul 
transcriind formula acestuia şi semnând‑o; persoanele hipoacuzice vor rosti jurământul, 
iar cele care nu ştiu să scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret.

(8) Situaţiile la care se referă alin. (3)‑(7) se reţin de către instanţă pe baza 
afirmaţiilor făcute de martor.

(9) După depunerea jurământului, preşedintele va pune în vedere martorului 
că, dacă nu va spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.

(10) Despre toate acestea se face menţiune în declaraţia scrisă. [R.A.: art. 193 
alin. (1)‑(9) CPC 1865]

Art. 320. Scutirea de jurământ. Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei 
care sunt lipsiţi de discernământ în momentul audierii, fără a fi puşi sub interdicţie, 
pot fi ascultaţi, fără jurământ, însă instanţa le va atrage atenţia să spună adevărul 
şi va ţine seama, la aprecierea depoziţiei lor, de situaţia lor specială. [R.A.: art. 193 
alin. (10), art. 195 CPC 1865]

Art. 318-320
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Forma în vigoare de la 18 august 2022: 
Art. 320.[1] Scutirea de jurământ. Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei care 
sunt lipsiţi de discernământ în momentul audierii, fără a beneficia de consiliere judiciară 
sau tutelă specială, pot fi ascultaţi fără jurământ, însă instanţa le va atrage atenţia să spună 
adevărul şi va ţine seama, la aprecierea depoziţiei lor, de situaţia lor specială.

Art. 321. Ascultarea martorului. (1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei 
neascultaţi încă neputând fi de faţă.

(2) Ordinea ascultării martorilor va fi fixată de preşedinte, ţinând seama şi de 
cererea părţilor.

(3) Martorul va răspunde mai întâi la întrebările puse de preşedinte, iar apoi şi la 
întrebările puse, cu încuviinţarea acestuia, de către partea care l‑a propus, precum 
şi de către partea adversă.

(4) După ascultare, martorul rămâne în sala de şedinţă până la sfârşitul cercetării, 
afară numai dacă instanţa hotărăşte altfel.

(5) Cu ocazia audierii, martorul va fi lăsat să‑şi facă liber depoziţia, fără să aibă 
voie să citească un răspuns scris de mai înainte; el se poate servi însă de însemnări, 
cu încuviinţarea preşedintelui, dar numai pentru a preciza cifre sau denumiri.

(6)[2] Dacă instanţa găseşte că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la 
dezlegarea procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a cărui dovedire este 
oprită de lege, nu o va încuviinţa. În această situaţie, instanţa va trece în încheierea 
de şedinţă atât numele părţii şi întrebarea formulată, cât şi motivul pentru care nu 
a fost încuviinţată.

(7) Dacă întrebarea este încuviinţată, întrebarea, împreună cu numele părţii care 
a formulat‑o, urmată de răspunsul martorului, se vor consemna literal în declaraţia 
martorului conform dispoziţiilor art. 323 alin. (1). [R.A.: art. 196 CPC 1865]

Constituţionalitate. Potrivit comunicatului Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa 
şi protocol (www.ccr.ro), în şedinţa din data de 17 mai 2022, Curtea Constituţională a 
admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „literal” din cuprinsul 
art. 321 alin. (7) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat 
prin art. I pct. 33 din Legea nr. 310/2018, este neconstituţională.

Art. 322. Reascultarea şi confruntarea martorilor. (1) Martorii pot fi din nou 
întrebaţi, dacă instanţa găseşte de cuviinţă.

(2) Martorii ale căror declaraţii nu se potrivesc pot fi confruntaţi.
(3)[3] Abrogat. [R.A.: art. 197 CPC 1865]

Art. 323. Consemnarea declaraţiei martorului. (1)[4] Mărturia se va scrie de 
grefier, care va consemna întocmai şi literal declaraţia martorului, şi va fi semnată 
pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei de judecător, grefier şi martor, după ce acesta a 
luat cunoştinţă de cuprins. Dacă martorul refuză sau nu poate să semneze, se va 
face menţiune despre aceasta în încheierea de şedinţă.

[1] Art. 320 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 8 pct. 10 din Legea nr. 140/2022.
[2]  Alin. (6) şi (7) ale art. 321 au fost introduse prin art. I pct. 33 din Legea nr. 310/2018.
[3]  Alin. (3) al art. 322 a fost abrogat prin art. I pct. 34 din Legea nr. 310/2018.
[4]  Alin. (1) al art. 323 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea 

nr. 310/2018.
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(2) Orice adăugiri, ştersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate 
şi semnate de judecător, de grefier şi martor, sub sancţiunea de a nu fi luate în 
considerare.

(3) Locurile nescrise din declaraţie trebuie barate cu linii, astfel încât să nu se 
poată face adăugiri.

(4) Dispoziţiile art. 231 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 198 
CPC 1865]

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 832/2021 (M. Of. nr. 430 din 3 mai 2022), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „întocmai 
şi literal” din cuprinsul art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum 
acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018, este neconstituţională.

Art. 324. Aprecierea probei cu martori. În aprecierea declaraţiilor martorilor, 
instanţa va ţine seama de sinceritatea acestora şi de împrejurările în care au luat 
cunoştinţă de faptele ce fac obiectul declaraţiei respective.

Art. 325. Bănuiala de mărturie mincinoasă. Dacă, din cercetare, reies bănuieli de 
mărturie mincinoasă sau de mituire a martorului, instanţa va încheia un proces‑verbal 
şi va sesiza organul de urmărire penală competent. [R.A.: art. 199 CPC 1865]

Art. 326. Drepturi băneşti ale martorului. (1) Martorul are dreptul la rambursarea 
cheltuielilor de transport, cazare şi masă dacă este din altă localitate, precum şi 
dreptul la despăgubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le‑ar fi obţinut dacă şi‑ar 
fi exercitat profesia pe durata lipsei de la locul de muncă, prilejuită de chemarea sa 
în vederea ascultării ca martor, stabilite în raport cu starea sau profesia pe care o 
exercită, precum şi cu timpul efectiv pierdut.

(2) Drepturile băneşti se asigură de partea care a propus martorul şi se stabilesc, 
la cerere, de către instanţă, prin încheiere executorie. [R.A.: art. 200 CPC 1865]

§4. Prezumţiile

Art. 327. Noţiune. Prezumţiile sunt consecinţele pe care legea sau judecătorul le 
trage dintr‑un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. [R.A.: art. 1199 C. civ. 1864]

Art. 328. Prezumţiile legale. (1) Prezumţia legală scuteşte de dovadă pe acela 
în folosul căruia este stabilită în tot ceea ce priveşte faptele considerate de lege 
ca fiind dovedite. Cu toate acestea, partea căreia îi profită prezumţia trebuie să 
dovedească faptul cunoscut, vecin şi conex, pe care se întemeiază aceasta.

(2) Prezumţia legală poate fi înlăturată prin proba contrară, dacă legea nu dispune 
altfel. [R.A.: art. 1200 C. civ. 1864]

Art. 329. Prezumţiile judiciare. În cazul prezumţiilor lăsate la luminile şi 
înţelepciunea judecătorului, acesta se poate întemeia pe ele numai dacă au greutate 
şi puterea de a naşte probabilitatea faptului pretins; ele, însă, pot fi primite numai în 
cazurile în care legea admite dovada cu martori. [R.A.: art. 1203 C. civ. 1864]

§5. Expertiza

Art. 330. Încuviinţarea expertizei. (1) Când, pentru lămurirea unor împrejurări 
de fapt, instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, 
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la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau 3 experţi. Termenul va fi stabilit astfel încât 
depunerea raportului de expertiză la instanţă să aibă loc conform dispoziţiilor art. 336.

(2) Când este necesar, instanţa va solicita efectuarea expertizei unui laborator 
sau unui institut de specialitate.

(3) În domeniile strict specializate, în care nu există experţi autorizaţi, din oficiu 
sau la cererea oricăreia dintre părţi, judecătorul poate solicita punctul de vedere al 
uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv.

(4) Dispoziţiile referitoare la expertiză, cu excepţia celor privind aducerea cu 
mandat, sancţionarea cu amendă judiciară şi obligarea la plata de despăgubiri, sunt 
aplicabile în mod corespunzător în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3).

(5) La efectuarea expertizei în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot participa 
experţi aleşi de părţi şi încuviinţaţi de instanţă, având calitatea de consilieri ai părţilor, 
dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot să dea relaţii, să formuleze 
întrebări şi observaţii şi, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire 
la obiectivele expertizei. [R.A.: art. 201 CPC 1865]

Legislaţie conexă: O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară (M. Of. nr. 26 din 25 ianuarie 2000).

Art. 331. Numirea expertului. (1) Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii 
experţilor, ei se vor numi de către instanţă, prin tragere la sorţi, de pe lista întocmită 
şi comunicată de către biroul local de expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în 
evidenţa sa şi autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare.

(2) Încheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra cărora acesta 
urmează să se pronunţe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul 
provizoriu al expertului şi, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În 
acest scop, instanţa poate fixa o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia 
va solicita expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi 
termenul necesar efectuării expertizei. Tot astfel, instanţa poate fixa un termen scurt 
pentru când va solicita expertului să estimeze în scris costul lucrării ce urmează 
a fi efectuată, cât şi termenul necesar efectuării expertizei. Poziţia părţilor va fi 
consemnată în încheiere. În funcţie de poziţia expertului şi a părţilor, instanţa va 
fixa termenul de depunere a raportului de expertiză şi condiţiile de plată a costurilor 
necesare efectuării expertizei.

(3) Dovada plăţii onorariului se depune la grefa instanţei de partea care a fost 
obligată prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în termenul stabilit de 
instanţă potrivit alin. (2). Onorariul poate fi majorat, în condiţiile prevăzute la art. 339 
alin. (2). [R.A.: art. 202 CPC 1865]

Art. 332. Recuzarea expertului. (1) Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi 
motive ca şi judecătorii.

(2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, 
dacă motivul ei există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la 
data când s‑a ivit motivul de recuzare.

(3) Recuzările se judecă cu citarea părţilor şi a expertului. [R.A.: art. 204 CPC 1865]
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Art. 333. Înştiinţarea şi înlocuirea expertului. (1) Dispoziţiile privitoare la 
citare, aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă 
aplicabile experţilor.

(2) Dacă expertul nu se înfăţişează, instanţa poate dispune înlocuirea lui. 
[R.A.: art. 205 CPC 1865]

Art. 334. Ascultarea expertului. Dacă experţii pot să‑şi exprime de îndată 
opinia, aceştia vor fi ascultaţi chiar în şedinţă, iar părerea lor se va consemna într‑un 
proces‑verbal, dispoziţiile art. 323 aplicându‑se în mod corespunzător. [R.A.: art. 207 
CPC 1865]

Art. 335. Efectuarea expertizei la faţa locului. (1) Dacă pentru expertiză 
este nevoie de o lucrare la faţa locului sau sunt necesare explicaţiile părţilor, ea nu 
poate fi făcută decât după citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu conţinut 
declarat şi confirmare de primire, în care li se vor indica ziua, ora şi locul unde se 
va face lucrarea. Citaţia, sub sancţiunea nulităţii, trebuie comunicată părţii cu cel 
puţin 5 zile înaintea termenului de efectuare a lucrării. Confirmarea de primire va fi 
alăturată raportului de expertiză.

(2) Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul 
lucrării.

(3) În cazul în care una dintre părţi opune rezistenţă sau împiedică în orice alt 
mod efectuarea lucrării, instanţa va putea socoti ca dovedite afirmaţiile făcute de 
partea adversă cu privire la împrejurarea de fapt ce face obiectul lucrării, în contextul 
administrării tuturor celorlalte probe.

(4) Cheltuielile efectuate cu expertiza până la data refuzului vor fi suportate de 
partea care s‑a opus efectuării expertizei.

(5) În mod excepţional, când aflarea adevărului în cauză este indisolubil legată 
de efectuarea probei cu expertiză tehnică, instanţa va autoriza folosirea forţei publice 
în scopul efectuării expertizei, prin încheiere executorie pronunţată în camera de 
consiliu, după ascultarea părţilor. [R.A.: art. 208 CPC 1865]

Art. 336. Raportul de expertiză. (1) Constatările şi concluziile motivate ale 
expertului sau ale laboratorului ori ale institutului specializat căruia i s‑a cerut efectuarea 
expertizei vor fi consemnate într‑un raport scris, care va fi depus cu cel puţin 10 zile 
înainte de termenul fixat pentru judecată. În cazuri urgente termenul pentru depunerea 
raportului de expertiză poate fi micşorat.

(2) Când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă 
părerea motivată a fiecăruia.

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, depunerea raportului se va face numai 
după obţinerea avizelor tehnice necesare ce se eliberează numai de organismele 
de specialitate competente. [R.A.: art. 209 alin. (1), art. 210 CPC 1865]

Art. 337. Lămurirea sau completarea raportului. Dacă este nevoie de lămurirea 
sau completarea raportului de expertiză ori dacă există o contradicţie între părerile 
experţilor, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor, poate solicita experţilor, la primul 
termen după depunerea raportului, să îl lămurească sau să îl completeze. [R.A.: art. 212 
alin. (1) teza I CPC 1865]
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Art. 338. Efectuarea unei noi expertize. (1) Pentru motive temeinice, instanţa 
poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de către alt expert.

(2) O nouă expertiză va trebui cerută motivat, sub sancţiunea decăderii, la primul 
termen după depunerea raportului, iar dacă s‑au formulat obiecţiuni, la termenul 
imediat următor depunerii răspunsului la obiecţiuni ori, după caz, a raportului 
suplimentar. [R.A.: art. 212 alin. (1) teza a II‑a şi alin. (2) CPC 1865]

Art. 339. Drepturi băneşti ale expertului. (1) Fapta experţilor de a cere sau 
de a primi o sumă mai mare decât onorariul fixat de instanţă se pedepseşte potrivit 
legii penale.

(2) La cererea motivată a experţilor, ţinându‑se seama de lucrarea efectuată, 
instanţa va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin încheiere executorie, dată cu 
citarea părţilor, însă numai după depunerea raportului, a răspunsului la eventualele 
obiecţiuni sau a raportului suplimentar, după caz.

(3) Expertul are aceleaşi drepturi ca şi martorul în ceea ce priveşte cheltuielile 
de transport, cazare şi masă. [R.A.: art. 213 CPC 1865]

Art. 340. Comisie rogatorie. Dacă expertiza se face la o altă instanţă, prin 
comisie rogatorie, numirea experţilor şi stabilirea sumelor cuvenite vor fi lăsate în 
sarcina acestei din urmă instanţe. [R.A.: art. 214 CPC 1865]

§6. Mijloacele materiale de probă

Art. 341. Lucrurile ca mijloace de probă. (1) Sunt mijloace materiale de probă 
lucrurile care prin însuşirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le 
păstrează servesc la stabilirea unui fapt care poate duce la soluţionarea procesului.

(2) Sunt, de asemenea, mijloace materiale de probă şi fotografiile, fotocopiile, 
filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, precum şi alte asemenea mijloace 
tehnice, dacă nu au fost obţinute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri.

Art. 342. Păstrare. (1) Mijloacele materiale de probă puse la dispoziţia instanţei 
vor fi păstrate până la soluţionarea definitivă a procesului.

(2) Dacă aducerea la instanţă a mijloacelor materiale de probă prezintă greutăţi 
datorită numărului, volumului sau altor însuşiri ale lor ori locului unde se află, acestea 
vor fi lăsate în depozitul deţinătorului sau al altei persoane.

Art. 343. Verificare. (1) Mijloacele materiale de probă, aflate în păstrarea instanţei, 
se aduc în şedinţa de judecată.

(2) Dacă mijloacele materiale de probă nu se află în păstrarea instanţei, aceasta 
poate ordona, după caz, fie aducerea lor, fie verificarea la faţa locului, dispoziţiile 
art. 293‑300 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(3) În încheierea sau în procesul‑verbal, după caz, conţinând constatările instanţei, 
se va face menţiune şi despre starea şi semnele caracteristice ale mijloacelor materiale 
de probă verificate.

Art. 344. Restituire. Trecerea în proprietatea unităţii administrativ‑teritoriale. 
În cazul în care instanţa a dispus restituirea bunurilor care au servit ca mijloace 
materiale de probă şi cei în drept a le primi nu le ridică în termen de 6 luni de la 
data când au fost încunoştinţaţi în acest scop, instanţa, în camera de consiliu, citând 
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părţile interesate şi organul financiar local competent, va da o încheiere prin care 
aceste lucruri vor fi considerate ca abandonate şi trecute în proprietatea privată a 
unităţii administrativ‑teritoriale unde îşi are sediul instanţa. Încheierea poate fi atacată 
numai cu apel la instanţa ierarhic superioară.

§7. Cercetarea la faţa locului

Art. 345. Încuviinţarea cercetării la faţa locului. (1) Cercetarea la faţa locului 
se poate face, la cerere sau din oficiu, când instanţa apreciază că ea este necesară 
pentru lămurirea procesului.

(2) Încheierea prin care se admite cercetarea va determina împrejurările de fapt 
ce urmează să fie lămurite la faţa locului. [R.A.: art. 215 CPC 1865]

Art. 346. Efectuarea cercetării la faţa locului. (1) Cercetarea la faţa locului se 
face, cu citarea părţilor, de către judecătorul delegat sau de către întregul complet 
de judecată. Prezenţa procurorului este obligatorie când participarea acestuia la 
judecată este cerută de lege.

(2) Instanţa poate, de asemenea, încuviinţa ca ascultarea martorilor, experţilor 
şi părţilor să se facă la faţa locului. [R.A.: art. 216 alin. (1), art. 217 CPC 1865]

Art. 347. Consemnarea rezultatului cercetării. (1) Despre cele constatate şi 
măsurile luate la faţa locului, instanţa va întocmi un proces‑verbal, în care se vor 
consemna şi susţinerile ori obiecţiunile părţilor, care va fi semnat de către cei prezenţi.

(2) Desenele, planurile, schiţele sau fotografiile făcute la faţa locului vor fi 
alăturate procesului‑verbal şi vor fi semnate de către judecător şi de părţile prezente 
la cercetare. [R.A.: art. 216 alin. (2) CPC 1865]

§8. Mărturisirea

I. Admisibilitatea probei

Art. 348. Noţiune şi feluri. (1) Constituie mărturisire recunoaşterea de către 
una dintre părţi, din proprie iniţiativă sau în cadrul procedurii interogatoriului, a unui 
fapt pe care partea adversă îşi întemeiază pretenţia sau, după caz, apărarea.

(2) Mărturisirea este judiciară sau extrajudiciară.

Art. 349. Mărturisirea judiciară. (1) Mărturisirea judiciară face deplină dovadă 
împotriva aceluia care a făcut‑o, fie personal, fie prin mandatar cu procură specială.

(2) Mărturisirea judiciară nu poate fi divizată împotriva autorului decât în cazurile 
când cuprinde fapte distincte şi care nu au legătură între ele.

(3) De asemenea, mărturisirea judiciară nu poate fi nici revocată, afară numai 
dacă se face dovada că a fost urmarea unei erori de fapt scuzabile.

(4) Mărturisirea judiciară nu produce efecte dacă a fost făcută de o persoană 
lipsită de discernământ sau dacă duce la pierderea unui drept de care cel care face 
recunoaşterea nu poate dispune. [R.A.: art. 1206 C. civ. 1864]

Art. 350. Mărturisirea extrajudiciară. (1) Mărturisirea făcută în afara procesului 
este un fapt supus aprecierii judecătorului, potrivit regulilor generale de probaţiune.



codul de procedură civilă • 108Art. 351-355

(2) Mărturisirea extrajudiciară verbală nu poate fi invocată în cazurile în care 
proba cu martori nu este admisă. [R.A.: art. 1205 C. civ. 1864]

II. Interogatoriul

Art. 351. Încuviinţarea interogatoriului. Instanţa poate încuviinţa, la cerere sau 
din oficiu, chemarea la interogatoriu a oricăreia dintre părţi, cu privire la fapte personale, 
care sunt de natură să ducă la soluţionarea procesului. [R.A.: art. 218 CPC 1865]

Art. 352. Luarea interogatoriului persoanelor fizice. (1) Cel chemat în persoană 
va fi întrebat de către preşedinte asupra fiecărui fapt în parte.

(2) Cu încuviinţarea preşedintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, când 
participă la judecată, precum şi partea adversă pot pune direct întrebări celui chemat 
la interogatoriu.

(3) Partea va răspunde fără să poată citi un proiect de răspuns scris în prealabil. 
Ea se poate folosi însă de însemnări, cu încuviinţarea preşedintelui, dar numai cu 
privire la cifre sau denumiri.

(4) Dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, 
registre sau dosare, se va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu.

(5) Când ambele părţi sunt de faţă la luarea interogatoriului, ele pot fi confruntate. 
[R.A.: art. 219 CPC 1865]

Art. 353. Luarea interogatoriului reprezentantului legal. Reprezentantul legal 
al unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cel care asistă persoana cu 
capacitate de exerciţiu restrânsă poate fi chemat personal la interogatoriu numai 
în legătură cu actele încheiate şi faptele săvârşite în această calitate. [R.A.: art. 220 
CPC 1865]

Art. 354. Consemnarea răspunsurilor la interogatoriu. (1) Răspunsurile la 
interogatoriu vor fi trecute pe aceeaşi foaie cu întrebările. Interogatoriul va fi semnat pe 
fiecare pagină de preşedinte, grefier, de cel care l‑a propus, precum şi de partea care 
a răspuns după ce a luat cunoştinţă de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adăugirile, 
ştersăturile sau schimbările aduse, sub sancţiunea de a nu fi ţinute în seamă.

(2) Dacă partea interogată sau cealaltă parte nu voieşte ori nu poate să semneze, 
se va consemna în josul interogatoriului.

(3) În cazul în care interogatoriul a fost dispus din oficiu, precum şi în cazul prevăzut 
la art. 352 alin. (2), vor fi consemnate în încheierea de şedinţă atât întrebările, cât 
şi răspunsurile[1]. [R.A.: art. 221 CPC 1865]

Art. 355. Luarea interogatoriului persoanelor juridice. (1) Statul şi celelalte 
persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat vor 
răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condiţiile 
prevăzute la art. 194 lit. e).

(2) Se exceptează societăţile de persoane, ai căror asociaţi cu drept de reprezentare 
vor fi citaţi personal la interogatoriu. [R.A.: art. 222 CPC 1865]

[1]  Astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 234 din 30 martie 2016.
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Art. 356. Luarea interogatoriului părţii aflate în străinătate. (1) Dacă prin 
tratate sau convenţii internaţionale la care România este parte ori prin acte normative 
speciale nu se prevede altfel, partea care se află în străinătate şi este reprezentată 
în proces printr‑un mandatar va putea fi interogată prin acesta.

(2) În acest caz, interogatoriul va fi comunicat în scris mandatarului, care va 
depune răspunsul părţii dat în cuprinsul unei procuri speciale şi autentice. Dacă 
mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este suficientă. 
[R.A.: art. 223 CPC 1865]

Art. 357. Luarea interogatoriului prin judecător delegat sau comisie 
rogatorie. (1) Instanţa poate încuviinţa luarea interogatoriului la locuinţa celui chemat 
la interogatoriu, printr‑un judecător delegat, dacă partea, din motive temeinice, este 
împiedicată de a veni în faţa instanţei. În acest caz, răspunsurile la întrebări se vor 
consemna în prezenţa părţii adverse sau în lipsă, dacă aceasta a fost citată şi nu 
s‑a prezentat.

(2) Partea care locuieşte în circumscripţia altei instanţe, în cazurile prevăzute la 
alin. (1), se va asculta prin comisie rogatorie. [R.A.: art. 224 CPC 1865]

Art. 358. Neprezentarea la interogatoriu şi refuzul de a răspunde. Dacă partea, 
fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, 
instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un 
început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În acest din urmă 
caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise 
pentru completarea probatoriului. [R.A.: art. 225 CPC 1865]

§9. Asigurarea probelor

Art. 359. Condiţii de admisibilitate. (1) Oricine are interes să constate de 
urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau 
imobile ori să obţină recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept, dacă 
este pericol ca proba să dispară ori să fie greu de administrat în viitor, va putea cere, 
atât înainte, cât şi în timpul procesului, administrarea acestor probe.

(2) În cazul în care partea adversă îşi dă acordul, cererea poate fi făcută, chiar 
dacă nu există urgenţă. [R.A.: art. 235 CPC 1865]

Art. 360. Soluţionarea cererii. (1) Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, 
la judecătoria în circumscripţia căreia se află martorul sau obiectul constatării, iar în 
timpul judecăţii, la instanţa care judecă procesul în prima instanţă.

(2) Partea va arăta în cerere probele a căror administrare o pretinde, faptele 
pe care vrea să le dovedească, precum şi motivele care fac necesară asigurarea 
acestora sau, după caz, acordul părţii adverse.

(3) Instanţa va dispune citarea părţilor şi va comunica părţii adverse copie de 
pe cerere. Aceasta nu este obligată să depună întâmpinare.

(4) Instanţa va soluţiona cererea în camera de consiliu, prin încheiere.
(5) În caz de pericol în întârziere, instanţa, apreciind împrejurările, va putea 

încuviinţa cererea şi fără citarea părţilor. [R.A.: art. 236 CPC 1865]
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Art. 361. Regimul căilor de atac. (1) Încheierea de admitere a cererii de 
asigurare este executorie şi nu este supusă niciunei căi de atac.

(2) Încheierea de respingere poate fi atacată separat numai cu apel în termen 
de 5 zile de la pronunţare, dacă s‑a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă 
s‑a dat fără citarea lor. [R.A.: art. 238 CPC 1865]

Art. 362. Administrarea probelor asigurate. (1) Administrarea probei ce trebuie 
asigurată va putea fi făcută de îndată sau la termenul ce se va fixa în acest scop.

(2) Administrarea probelor asigurate se constată printr‑o încheiere, care nu este 
supusă niciunei căi de atac. [R.A.: art. 237 CPC 1865]

Art. 363. Puterea doveditoare. (1) Probele asigurate în condiţiile prevăzute la 
art. 362 vor fi cercetate de instanţă, la judecarea procesului, sub raportul admisibilităţii 
şi concludenţei lor. În cazul în care găseşte necesar, instanţa va proceda, dacă este 
cu putinţă, la o nouă administrare a probelor asigurate.

(2) Probele asigurate pot să fie folosite şi de partea care nu a cerut administrarea lor.
(3) Cheltuielile făcute cu administrarea probelor vor fi ţinute în seamă de instanţa 

care judecă pricina în fond. [R.A.: art. 241 CPC 1865]

Art. 364. Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt. (1) La cererea oricărei 
persoane care are interesul să constate de urgenţă o anumită stare de fapt care 
ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, executorul 
judecătoresc în circumscripţia căruia urmează să se facă constatarea va putea 
constata la faţa locului această stare de fapt.

(2) În cazul în care efectuarea constatării prevăzute la alin. (1) necesită concursul 
părţii adverse sau al unei alte persoane, constatarea nu poate fi făcută decât cu 
acordul acesteia.

(3) În lipsa acordului prevăzut la alin. (2), partea interesată va putea cere instanţei 
să încuviinţeze efectuarea constatării. Instanţa poate încuviinţa efectuarea constatării 
fără citarea aceluia împotriva căruia se cere. Dispoziţiile art. 360‑363 se aplică în 
mod corespunzător.

(4) Procesul‑verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia 
s‑a făcut constatarea, dacă nu a fost de faţă, şi are puterea doveditoare a înscrisului 
autentic. [R.A.: art. 239 CPC 1865]

Art. 365. Dispoziţii speciale. În caz de pericol în întârziere, asigurarea dovezii 
şi constatarea unei stări de fapt se vor putea face şi în zilele nelucrătoare şi chiar 
în afara orelor legale, însă numai cu încuviinţarea expresă a instanţei. [R.A.: art. 240 
CPC 1865]

Subsecţiunea a 4‑a. Administrarea probelor  
de către avocaţi sau consilieri juridici

Art. 366. Domeniu de aplicare. Dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile 
tuturor litigiilor, cu excepţia celor ce privesc starea civilă şi capacitatea persoanelor, 
relaţiile de familie, precum şi orice alte drepturi asupra cărora legea nu permite a 
se face tranzacţie. [R.A.: art. 2411 CPC 1865]




