Intervenția voluntară principală

Este de esența intervenției principale condiția ca cel care intervine (denumit
Intervenientul) să invoce un drept al său, un drept propriu.

1. Cererea de intervenție principală
- cererea trebuie să conțină următoarele elemente:
a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților, precum și codul
numeric personal, în măsura în care acestea sunt cunoscute de Intervenient.
Dacă Intervenientul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România
unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
b) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în
cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional.
Dovada calității de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151 C.proc.civ. (e.g.
procură notarială, împuternicire avocațială), se va alătura cererii;
c) obiectul cererii și valoarea lui, după aprecierea Intervenientului, atunci când
acesta este evaluabil în bani;
d) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.
Când dovada se face prin înscrisuri, la fiecare exemplar al cererii se vor alătura
copii de pe înscrisurile de care Intervenientul înțelege să se folosească în proces.
Copiile trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul (se va scrie, pe
fiecare pagină, de mână „Conform cu originalul” după care se va semna în dreptul
certificării).
Când dovada se face prin interogatoriul pârâtei, în măsura în care instanța
încuviințează acest mijloc de probă, instanța de judecată va cere înfățișarea în
persoană a pârâtei.
Când dovada se va face cu martori, se vor indica, în cererea de intervenție,
numele, prenumele și adresa martorilor propuși;
f) anexarea dovezii achitării taxei judiciare de timbru;
e) semnătura.
2. Achitarea taxei judiciare de timbru – pentru cetatenii cu domiciliul in România
- potrivit dispozițiilor aplicabile, pentru ca instanța de judecată să fie sesizată în mod legal
cu cererea de intervenție, este necesară anexarea dovezii achitării taxei judiciare de
timbru de 100 RON;
- taxa se va achita la oficiile poștale în contul deschis la trezorerie al primăriei în care are
domiciliul intervenientul, în cazul intervenienților cu domiciliul în București;
sau
- taxa se va achita la primăria în care are domiciliul intervenientul, în cazul
intervenienților cu domiciliul în afara Bucureștiului;
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- este necesar să cunoașteți contul și codul de înregistrare fiscală al primăriei în raza
căreia aveți domiciliul;
- dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cuantum de 100 RON, se va anexa în
original cererii de intervenție voluntară principală.

3. Achitarea taxei judicare de timbru - DOAR pentru cetățenii români cu domiciliul
în străinătate
Taxa judiciară de timbru se poate plăti printr-una dintre următoarele modalități:
- prin transfer bancar, prin online banking folosind informațiile de mai jos;
- în numerar, la oficiul poștal, prin mandat poștal, folosind informațiile de mai jos;
- în numerar, direct la Trezoreria Sectorului 3 în contul deschis de către Primăria
Sectorului 3 București, indicat mai jos.
BENEFICIAR:
Denumire:
CIF:
Cont:
Deschis la:

Sectorul 3 al Municipiului București
4420465
RO 26 TREZ 7032 1070 203X XXXX
Trezoreria Sector 3

SUMA: 100 LEI
Descriere plată:
Dosar nr.:

Taxă judiciară de timbru – cerere intervenție principală
10816/3/2018

4. Depunerea cererii de intervenție
- cererea de intervenție semnată poate fi depusă:
•
•
•

personal la registratura secției a III-a Civilă a Tribunalului București (adresa:
Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod poștal 030823; camera 010), în trei
exemplare unul pentru Călin Petrar, unul pentru pârâtă și unul pentru instanță;
prin poștă, în trei exemplare unul pentru Călin Petrar, unul pentru pârâtă și unul
pentru instanță;
sau prin e-mail (trb-grefiersefs3civ@just.ro).

5. Încuviințarea în principiu a cererii de intervenție
- cererea de intervenție va fi comunicată, de către instanță, părților din dosar.
- instanța de judecată va stabili apoi un termen pentru discutarea în principiu a cererii de
intervenție.
- la termen fixat de către instanță sunt ascultate atât părțile, cât și cel care intervine, după
care instanța se pronunță asupra încuviințării în principiu a intervenției.

Strada Jean Louis Calderon nr. 26, Sector 2, Bucuresti
office@sora.ro • www.sora.ro • www.radusora.ro
telefon: 004 0374 01 55 01 • fax: 004 031 816 07 68

2

- dezbaterile se limitează la admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție, îndeosebi
referitor la forma cererii, justificarea interesului de către Intervenient, conexitatea dintre
cererea acestuia și cererea formulată de către Călin Petrar, precum și cu privire la
competența instanței de a reține spre soluționare cererea de intervenție.
- dacă instanța admite în principiu cererea de intervenție, aceasta va stabili un termen
pentru depunerea întâmpinării de către pârâtă.

6. Admiterea cererii de intervenție
- efectul admiterii în principiu al intervenției este că Intervenientul devine parte în proces.
Acesta din urmă va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii
intervenției, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenție sau
cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenție.
Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de el.
- soluționarea pe fond (cu privire la încălcarea demnității și imaginii Intervenientului) a
intervenției are loc o dată cu cererea principală.
- doar când judecarea cererii ar fi întârziată excesiv prin intervenția în interes propriu
instanța poate decide, cu caracter de excepție, disjungerea acesteia și judecarea separată.
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