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Articolul 201 
Fixarea primului termen de judecată 

(1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia 
către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub 
sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la 
comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 165. 

(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care poate depune răspuns la 
întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de 
răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. 

La data de 21-12-2018 Alineatul (2) din Articolul 201 , Sectiunea a 2-a , 
Capitolul I , Titlul I , Cartea a II-a a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din 
LEGEA nr. 310 din 17 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 
18 decembrie 2018 

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii întâmpinării, judecătorul fixează prin 
rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, 
dispunând citarea părţilor. 

La data de 21-12-2018 Alineatul (3) din Articolul 201 , Sectiunea a 2-a , 
Capitolul I , Titlul I , Cartea a II-a a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din 
LEGEA nr. 310 din 17 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 
18 decembrie 2018 

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1), la 
data expirării termenului respectiv, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de 
judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor. 

La data de 21-12-2018 Alineatul (4) din Articolul 201 , Sectiunea a 2-a , 
Capitolul I , Titlul I , Cartea a II-a a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din 
LEGEA nr. 310 din 17 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 
18 decembrie 2018 

(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecător 
în funcţie de circumstanţele cauzei. 

(6) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai 
îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se va face cu respectarea 
dispoziţiilor art. 156. 

EMITENT ·  Parlamentul 

Formă consolidată valabilă la data 04-09-2019 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-01-2019 
până la data de 04-09-2019 

Atenție, se afisează forma consolidată a CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 
2010 (*republicat*)(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.247 din 10-04-2015
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