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ABSTRACT: Dispoziţiile speciale cu privire la competenţa instanţelor de judecată, 

reglementează situaţiile în care, pe lângă cererea principală, sunt formulate mai multe 

categorii de cereri: accesorii, adiţionale şi incidentale. Regula care se aplică este 

soluţionarea lor de către instanţa competentă pentru cererea principală. Aceeaşi regulă se 

aplică şi în cazul formulării apărărilor şi incidentelor procedurale.   

O regulă derogatorie de la unul dintre principiile ce guvernează conflictul de legi în timp, 

respectiv, legea specială derogă de la cea generală, stabileşte că nu este posibilă adoptarea 

prin legi speciale ulterioare, de reguli de competenţă diferite de cele din Codul de 

procedură civilă. Reguli noi de competenţă nu vor putea fi stabilite prin alte acte normative, 

decât prin modificarea Codului de procedură civilă. 

În cazurile în care procesele se referă la bunuri sau drepturi de care ele pot dispune, în 

principiu, părţile pot conveni alegerea instanţei competente. 

Calitatea specială de judecător, procuror, asistent judiciar şi grefier a reclamantului sau 

pârâtului, determină competenţa uneia dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate 

în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei 

circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea.  

Dacă în cursul soluţionării unui litigiu pe calea arbitrajului se ivesc incidente procedurale, 

acestea se soluţionează în toate cazurile de tribunalul în circumscripţia căruia are loc 

arbitrajul.  
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1.  PRELIMINARII 

 

Competenţa instanţelor judecătoreşti este reglementată în Titlul III, Cartea I, din 

Legea nr. 134/2010
1
, Codul de procedură civilă. În Capitolul III din Titlul III, în art. 122-

128, sub denumirea de Dispoziţii speciale, sunt reglementate anumite aspecte particulare, 

care vin în completarea primelor două capitole, care se referă la competenţa materială şi 

teritorială a instanţelor judecătoreşti. 

Chiar dacă şi în vechiul Cod de procedură civilă exista un titlu care cuprindea 

dispoziţii speciale, actuala reglementare este mai cuprinzătoare şi mai complexă. 

Faţă de dispoziţiile iniţiale ale actualului Cod de procedură civilă
2
, prin Legea nr. 

76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă
3
, Capitolul III nu a suferit modificări decât la un singur articol, respectiv, fostul 123, 

actualmente 127, Competenţa facultativă.  

În prezentul studiu, urmărim să analizăm prevederile speciale care aduc lămuriri 

necesare anumitor situaţii ivite în legătură cu stabilirea competenţei materiale şi 

teritoriale. 

 

2. DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE LA COMPETENŢA 

INSTANŢELOR DE JUDECATĂ   

 

1. Regimul regulilor de competenţă. Regulile de competenţă, fie materială, fie 

teritorială, trebuie să asigure stabilitate şi certitudine în ordinea juridică, motiv pentru care 

în art. 122 C. pr. civ., se prevede expres că reguli noi de competenţă pot fi stabilite numai 

(s. n. – C. R.) prin modificarea normelor prezentului cod.    

Practic, în aplicarea legii de către instanţe, legiuitorul interzice interpretarea 

extensivă ori prin analogie a normelor relative la competenţă din cod, operaţiune prin care 

s-ar ajunge la crearea de reguli noi de competenţă. Astfel, prevederile codului urmează a fi 

aplicate strict în cazurile şi în condiţiile prescrise (Boroi, 2013).   

Reguli noi de competenţă nu vor putea fi stabilite prin alte acte normative, chiar de 

acelaşi nivel (cu atât mai puţin de nivel inferior), fiind permisă doar modificarea Codului 

de procedură civilă printr-un act normativ cu acest obiect. Nu este posibilă adoptarea prin 

legi speciale ulterioare, de reguli de competenţă diferite de cele din cod, ceea ce înseamnă 

că legiuitorul a prevăzut expres o derogare de la unul dintre principiile ce guvernează 

conflictul de legi în timp, legea specială derogă de la cea generală (Boroi, 2013).   

2. Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale. Sub denumirea marginală de cereri 

accesorii, adiţionale şi incidentale, art. 123 C. pr. civ., reglementează regulile de 

competenţă ale acestor cereri, potrivit regulii, accesoriul urmează soarta principalului.   

Deoarece sunt ataşate unei cereri principale, care a determinat o anumită competenţă 

materială şi teritorială, cererile accesorii, adiţionale şi cele incidentale, se judecă de 

                                                 
1 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a fost republicată în „Monitorul oficial al României”, 

partea I, nr. 545 din 3 august 2012. 
2 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a fost publicată în „Monitorul oficial al României”, 
partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010. 
3 Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a fost 

publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 365 din 30 mai 2012. 
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instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau 

teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor din materia insolvenţei sau 

concordatului preventiv, care atrag competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui 

circumscripţie îşi are sediul debitorul.   

Art. 123 C. pr. civ, reglementează ceea ce în doctrină şi jurisprudenţă poartă 

denumirea de prorogare de competenţă. El reglementează prorogarea legală de 

competenţă, care are loc atunci când instanţa sesizată îşi prelungeşte competenţa în 

temeiul unei dispoziţii exprese a legii. De asemenea, potrivit art. 123 C. pr. civ., 

prorogarea de competenţă va opera chiar şi în privinţa regulilor de ordine publică 

privitoare la competenţă  (Leș, 2013).   

În art. 30 C. pr. civ., sunt definite cererile formulate în justiţie. Astfel, cererile în 

justiţie sunt principale, accesorii, adiţionale şi incidentale. Fiecare dintre aceste categorii 

de cereri beneficiază de o detaliere. 

Cererea principală, este cererea introductivă de instanţă, care poate cuprinde atât 

capete de cereri principale, cât şi capete de cereri accesorii. 

A doua categorie de cereri, sunt cele accesorii, a căror soluţionare depinde de soluţia 

dată unui capăt de cerere principal.  

În majoritatea situaţiilor, reclamantul este cel care învesteşte instanţa de judecată cu 

pretenţii alăturate unei cereri principale. În unele cazuri, legiuitorul prevede expres 

soluţionarea obligatorie a anumitor cereri accesorii, chiar dacă reclamantul nu a formulat 

asemenea pretenţii. De exemplu, instanţa de divorţ se va pronunţa din oficiu asupra 

exercitării autorităţii părinteşti, asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi 

educare ale copiilor, precum şi asupra numelui pe care îl vor purta soţii după divorţ 

(Boroi, 2013). 

Cererea prin care o parte modifică pretenţiile sale anterioare, a primit denumirea de 

cerere adiţională. Regula generală stabilită în art. 204 alin. 1 C. pr. civ., dispune că, 

reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea 

decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat.  

Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat în curs de 

desfăşurare. În această categorie, se încadrează de exemplu, cererea reconvenţională 

formulată de pârât. În  acest sens, art. 209 alin. 1 C. pr. civ., prevede că, dacă pârâtul are, 

în legătură cu cererea reclamantului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns 

legate de aceasta, poate să formuleze cerere reconvenţională.   

În unele situaţii, legiuitorul permite expres prorogarea competenţei în privinţa unor 

cereri accesorii care, altfel, ar fi de competenţa altei instanţe decât cea învestită cu cererea 

principală: în materia contenciosului administrativ, instanţa care soluţionează cererea de 

anulare a actului se poate pronunţa şi asupra daunelor materiale sau morale solicitate, deşi 

acest capăt de cerere ar fi de competenţa materială a judecătoriei sau a tribunalului, după 

caz, în funcţie de valoare (Boroi, 2013).  

În literatura juridică, s-a apreciat că, prorogarea de competenţă nu poate opera în 

cazul în care cererile accesorii sau incidentale ar intra în competenţa unor organe de 

jurisdicţie diferite (Leș, 2013). 

Natura juridică diferită a unora dintre cererile formulate în cadrul aceleiaşi acţiuni în 

justiţie, ar atrage secţii sau complete specializate diferite, motiv pentru care, dispoziţiile 

referitoare la modul de stabilire a competenţei se extind şi la aceste situaţii. Astfel, cererea 

principală determină secţia sau completul specializat competent pentru toate cererile 
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ataşate. 

Legiuitorul a intenţionat asimilarea secţiei specializate sau a completului specializat 

cu o instanţă de judecată. Ca atare, considerentele pentru care legiuitorul a permis 

încălcarea normelor imperative de competenţă materială şi teritorială în cazul soluţionării 

cererilor de către o instanţă subzistă şi în ipoteza secţiei specializate ori a completului 

specializat (Boroi, 2013). 

Chiar dacă legiuitorul nu prevede expres, s-a considerat că se aplică aceeaşi soluţie şi 

pentru ipoteza în care o instanţă obişnuită este competentă a soluţiona cererea principală, 

iar o cerere accesorie, adiţională ori incidentală ar fi de competenţa unei secţii specializate 

ori a unui complet specializat (Boroi, 2013).  

În ceea ce priveşte competenţa generală, ca regulă, prorogarea legală de competenţă 

nu poate opera cu încălcarea unor asemenea norme, cu excepţia cazurilor în care 

legiuitorul prevede expres contrariul. Astfel, potrivit art. 1072 şi art. 1073 C. pr. civ., 

atunci când instanţa română este competentă să soluţioneze cererea principală, judecă, în 

condiţiile expres prevăzute, atât chestiunile preliminare, cât şi cererile incidentale (Boroi, 

2013). 

Dacă instanţa este exclusiv competentă pentru una dintre părţi, ea va fi exclusiv 

competentă pentru toate părţile. Calitatea uneia dintre părţi, dacă determină o anumită 

competenţă, de la care nu se poate deroga, aceasta se va reflecta asupra celorlalte părţi. 

Soluţia promovată nu este decât consecinţa logică a indivizibilităţii procesului civil. 

Acest principiu nu poate fi aplicat numai în anumite materii, cum ar fi cazul perimării sau 

al suspendării procesului civil, ci trebuie promovat şi în cazul competenţei exclusive (Leș, 

2013).   

3. Apărări şi incidente procedurale. În art. 124 C. pr. civ., este stabilită instanţa 

competentă să soluţioneze apărările şi incidentele procedurale. Şi aici se aplică regula 

potrivit căreia accesoriul urmează soarta principalului, iar instanţa competentă să judece 

cererea principală se va pronunţa şi asupra apărărilor şi excepţiilor, în afara celor care 

constituie chestiuni prejudiciale şi care, potrivit legii, sunt de competenţa exclusivă a altei 

instanţe. În acest sens, menţionăm sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile pentru delegarea unor chestiuni de drept, reglementată 

de art. 519-521 C. pr. civ. Obiectul sesizării îl reprezintă o chestiune de drept, care este 

nouă, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra 

acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs 

în interesul legii în curs de soluţionare. Sesizarea se face în cursul judecăţii de un complet 

de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, 

învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă  (Roșu, 2012).  

Deşi excepţia de nelegalitate, reglementată de art. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ (Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a fost 

publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare), a reprezentat un alt caz de chestiune prejudicială 

ce revenea în competenţa instanţei de contencios administrativ, odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 134/2010, Codul de procedură civilă, această excepţie se soluţionează 

chiar de către instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia  

Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a Codului de procedură civilă a modificat 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, prevăzând că legalitatea unui act 

administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată 
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oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate  

(Roșu, 2012).   

Este adevărat că această procedură este valabilă doar în privinţa actelor 

administrative cu caracter individual, nu şi a actelor administrative cu caracter normativ. 

Potrivit art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, acestea nu pot forma obiect al excepţiei de 

nelegalitate, controlul judecătoresc, exercitându-se exclusiv în cadrul unei acţiuni în 

anulare, de către instanţa de contencios administrativ  (Boroi, 2013). 

În mod tradiţional, în dreptul procesual civil a fost consacrat principiul potrivit 

căruia „judecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei”. Acest principiu are o justificare 

deplină. Judecătorul acţiunii este în măsură să cunoască cel mai bine toate raporturile 

dintre părţi şi să rezolve toate excepţiile, mijloacele de apărare sau incidentele ivite în faţa 

sa. De altfel, aceste apărări sau incidente sunt indisolubil legate de acţiunea principală  

(Leș, 2013).    

Apărările nu au ca obiect elementele formale ale judecăţii ori cele cu privire la 

exercitarea acţiunii, ci însuşi fondul dreptului, tinzându-se la repudierea cererii 

reclamantului ca nefondată în drept, întrucât, de exemplu, dreptul invocat nu există, 

dreptul s-a stins printr-un mijloc legal, dreptul există, însă nu în întinderea sau în 

conţinutul atribuit de reclamant. În sens negativ, printr-o apărare de fond, pârâtul contestă 

dreptul reclamantului; în sens pozitiv, el îşi protejează propria situaţie juridică.  (Deleanu, 

2013). 

Termenul „excepţie procesuală”, vizează atât excepţiile procedurale, cât şi cele de 

fond. În rândul primelor se includ cele care au ca obiect necompetenţa instanţei, 

compunerea completului de judecată, condiţiile de îndeplinire a actelor de procedură, 

procedura de judecată, etc. În rândul secundelor se înscriu, excepţia prematurităţii cererii, 

lipsa de interes, lipsa capacităţii procesuale, lipsa calităţii procesuale, autoritatea de lucru 

judecat, prescripţia extinctivă etc. (Deleanu, 2013).  

„Chestiunea prejudicială” este reperabilă sub două aspecte: ea aparţine spre rezolvare 

competenţei unei alte jurisdicţii sau unei alte autorităţi; rezolvarea dată de acea jurisdicţie 

sau autoritate este obligatorie pentru instanţa în faţa căreia s-a invocat. Instanţa sesizată 

potrivit competenţei sale de atribuţiune, nu va putea rezolva incidentele apărute în faţa sa, 

care, prin obiectul situaţiilor litigioase pe care le evocă, aparţin competenţei de atribuţiune 

exclusivă a unei alte instanţe, ci le va trata ca pe „chestiuni prejudiciale” (Deleanu, 2013). 

Incidentele procedurale sunt soluţionate de instanţa în faţa căreia se invocă, în afară 

de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 

Capacitatea instanţei de a rezolva incidentele dă expresie „competenţei sale 

funcţionale” şi nu competenţei sale de atribuţiune sau teritoriale. Se încadrează în 

categoria „incidentelor procedurale”: cele cu privire la judecată, suspendarea, întreruperea 

sau stingerea acesteia; cele cu privire la diferitele măsuri ordonate de instanţă şi cele care 

pot apărea cu ocazia executării lor (de exemplu, ordonarea expertizei, numirea experţilor, 

recuzarea acestora); cele cu privire la probe (refuzul înfăţişării înscrisului, verificarea 

înscrisului, interdicţia sau scutirea de a fi martor, etc.); incidente cu privire la nulitatea 

actelor de procedură; incidente cu privire la alcătuirea instanţei sau a completului de 

judecată (incompatibilitatea, recuzarea etc.) (Deleanu, 2013).    

4. Cererea în constatare. Deşi cererea în constatare are caracter subsidiar faţă de 

cererea în realizate, astfel cum dispune art. 35 C. pr. civ., legiuitorul a considerat util să 

determine în mod expres în art. 125 C. pr. civ., competenţa în astfel de acţiuni. În cererile 
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pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept, competenţa instanţei se determină 

după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului.     

Aceasta înseamnă că pentru determinarea competenţei materiale se au în vedere cele 

două criterii stabilite pentru cererile în realizare, respectiv, materia şi valoarea cererii. 

Pentru stabilirea competenţei teritorială, trebuie să avem în vedere regula generală, care 

prevede instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dar şi 

situaţiile în care părţile au posibilitatea de a alege instanţa, fiind în prezenţa competenţei 

teritoriale alternative sau, dimpotrivă, când trebuie să se adreseze unei anumite instanţe, în 

cazul competenţei teritoriale exclusive. 

5. Alegerea de competenţă. Sub denumirea marginală de Alegerea de competenţă, 

art. 126 C. pr. civ., conferă părţilor posibilitatea de a conveni în scris sau, în cazul litigiilor 

născute, şi prin declaraţie verbală în faţa instanţei, ca procesele privitoare la bunuri şi la 

alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanţe decât acelea 

care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul în care 

competenţa este exclusivă.    

Din această prevedere, rezultă că alegerea de competenţă este exclusă în cazul 

competenţei generale şi materiale, care sunt de ordine publică, fiind reglementate de 

norme cu caracter absolut de la care nu se poate deroga. Nu avem în vedere recurgerea 

părţilor la soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, care astfel cum dispune art. 541 alin. 

1 C. pr. civ., este o jurisdicţie alternativă având caracter privat, ci la normele care stabilesc 

competenţa instanţelor judecătoreşti. 

  Pentru ca alegerea de competenţă să fie valabilă, trebuie întrunite următoarele 

condiţii: 

- concretizarea în formă scrisă a acordului dintre părţi privitor la alegerea de 

competenţă; dacă alegerea de competenţă intervine în cursul procedurii judiciare opţiunea 

părţilor se poate materializa şi prin „declaraţie verbală în faţa instanţei”  (Leș, 2013); 

- determinarea expresă a instanţei competente (Leș, 2013); 

- obiectul litigiului trebuie să privească drepturi sau bunuri de care părţile pot să 

dispună; 

- litigiul să fie din categoria celor care atrag competenţa teritorială alternativă, astfel 

încât să existe posibilitatea reală şi legală de exprimare a opţiunii. 

-  instanţa aleasă de părţi să nu aibă o competenţă exclusivă  (Leș, 2013). 

Alegerea de competenţă se poate face în interesul ambelor părţi sau numai în 

favoarea uneia dintre ele. Această împrejurare este importantă şi în ceea ce priveşte 

determinarea condiţiilor în care se poate reveni asupra alegerii de competenţă. Prin 

urmare, ori de câte ori alegerea de competenţă a fost stabilită în interesul ambelor părţi, 

asupra alegerii făcute nu se poate reveni decât printr-un acord bilateral în sens contrar 

celui iniţial. În cazul în care competenţa  a fost aleasă în favoarea exclusivă a pârâtului, 

acesta poate renunţa la beneficiul ei. În ipoteza în care alegerea de competenţă a fost 

făcută în interesul reclamantului, acesta are posibilitatea de a promova acţiunea la instanţa 

aleasă prin convenţie sau la orice altă instanţă competentă potrivit legii. Alegerea de 

competenţă, nu poate fi opusă terţilor, care nu au participat la încheierea convenţiei 

respective  (Leș, 2013).  

Litigiile din domeniul protecţiei consumatorilor au primit o atenţie specială din 

partea legiuitorului, astfel încât, în cadrul acestor litigii dar şi în alte cazuri prevăzute de 

lege, părţile pot conveni alegerea instanţei competente teritorial, numai după naşterea 
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dreptului la despăgubire.  

Datorită protecţiei speciale acordate consumatorilor, în art. 126 alin. 2, teza finală C. 

pr. civ, se prevede expres că, orice convenţie contrară este considerată nescrisă.  

Prin urmare, nu se poate stabili anterior naşterii dreptului la acţiune, competenţa 

teritorială de soluţionare a  cererii de despăgubiri, deoarece respectiva clauză nu este 

valabilă.  

„Alegerea de competenţă” priveşte judecata litigiului în fond, nu soluţionarea unei 

cereri de ordonanţă preşedinţială, luarea unor măsuri asigurătorii sau asigurarea probelor. 

De asemenea, rezultă, implicit că, prorogarea convenţională priveşte numai instanţele de 

la nivelul primului grad de jurisdicţie, părţile neputând conveni cu privire la o anume 

instanţă de apel sau de recurs  (Deleanu, 2013).  

6. Competenţa facultativă. O dispoziţie cu caracter de noutate, cu denumirea de 

Competenţa facultativă, a fost prevăzută în art. 123 în forma iniţială a Codului de 

procedură civilă. Astfel, cum prevede şi denumirea articolului, se instituiau două cazuri de 

competenţă facultativă, pentru cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător 

şi cazul în care judecătorul are calitatea de reclamant.  

Astfel, în primul caz, dacă cererea se introduce împotriva unui judecător care îşi 

desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza (s. 

n. – C. R.) una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia 

oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află 

instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii. 

În vederea asigurării imparţialităţii şi pentru evitarea ulterioară a unei cereri de 

strămutare, legiuitorul a prevăzut existenţa competenţei facultative, fiind la aprecierea 

reclamantului, dacă recurge sau nu la aceste dispoziţii derogatorii. În acest caz, calitatea 

specială a pârâtului, respectiv, cea de judecător poate determina bănuieli cu privire la 

imparţialitatea cu care s-ar soluţiona cauza. 

Pentru asigurarea soluţionării cauzei într-un termen rezonabil, de la început 

reclamantul poate să deroge în mod excepţional, de la normele de competenţă teritorială şi 

să se adreseze direct la oricare dintre instanţele de acelaşi grad din circumscripţia oricăreia 

dintre curţile de apel învecinate. Observăm, că, legiuitorul a realizat o dublă favorizare a 

reclamantului: de la început i-a conferit posibilitatea de a alege o altă instanţă decât cea în 

care pârâtul, care are calitatea de judecător, îşi desfăşoară activitatea, iar alegerea 

instanţei, nu se determină de vreo instanţă superioară, curtea de apel sau instanţa supremă, 

ca la strămutare, cum prevede art. 142 C. pr. civ., ci, alegerea revine reclamantului. 

Mai mult, legiuitorul, a luat în calcul şi apropierea de domiciliul sau sediul 

reclamantului, dar şi cheltuielile de deplasare, astfel încât instanţa de acelaşi grad aleasă, 

să fie învecinată cu cea din circumscripţia curţii de apel în a cărei circumscripţie se află 

instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii. 

În acest fel, se câştigă de la început timp, deoarece cererea de strămutare chiar dacă 

se judecă de urgenţă, invocarea acestui incident procedural, trimiterea dosarului la instanţa 

competentă, soluţionarea, iar în caz de admitere trimiterea dosarului la instanţa stabilită, 

determină prelungirea inutilă a procesului. 

În varianţa iniţială a Codului de procedură civilă, în art. 123 alin. 2, şi în situaţia în 

care reclamant era un judecător, alegerea altei instanţe era facultativă. În acest sens, 

prevederea era că, dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa 

instanţei la care îşi desfăşoară activitatea, pârâtul poate cere până la primul termen de 
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judecată la care este legal citat declinarea competenţei, având alegerea între oricare dintre 

instanţele de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate 

cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă potrivi 

legii.  

Aceasta însemna că, pârâtul aflând calitatea specială a celui ce l-a chemat în 

judecată, avea posibilitatea să solicite declinarea la una dintre instanţele învecinate, fiind 

la latitudinea lui să uzeze sau nu de aceste prevederi. Oricum, dacă pârâtul nu ar fi 

solicitat cererea de declinare la primul termen de judecată la care era legal citat, el nu mai 

putea formula o astfel de cerere ulterior acestui termen.  

  Legea nr. 76/2012 a modificat cuprinsul primelor două aliniate ale art. 123 C. pr. 

civ. Ceea ce legiuitorul a făcut în primul rând, este să schimbe ordinea, în sensul că primul 

aliniat se referă la situaţia în care judecătorul are calitatea de reclamant, iar aliniatul al 

doilea când judecătorul are calitatea de pârât.  

Per a contrario, dacă judecătorul are o altă calitate în proces, spre exemplu de 

intervenient, aceste dispoziţii nu sunt aplicabile. Această concluzie subzistă chiar dacă ar 

fi vorba despre o cerere de intervenţie principală, prin care titularul său valorifică aceleaşi 

drepturi ca şi reclamantul, deoarece situaţiile prevăzute de legiuitor sunt de strictă 

interpretare şi aplicare, neputând fi extinse, pe calea interpretării prin analogie, la alte 

situaţii decât cele expres reglementate  (Boroi, 2013). 

Este suficient ca judecătorul respectiv să aibă această calitate la momentul sesizării 

instanţei. Nu au nicio relevanţă asupra competenţei schimbările intervenite în cursul 

judecăţii în legătură cu calitatea de judecător la instanţa competentă, respectiv eventuala 

încetare a calităţii de judecător (prin pensionare ori demisie) ori mutare a judecătorului de 

la acea instanţă (prin detaşare, delegare, transfer ori mutare disciplinară) (Boroi, 2013). 

O a doua modificare este în conţinutul primului aliniat, care se referă la cazul în care 

judecătorul are calitatea de reclamant, formularea fiind diferită de reglementarea iniţială. 

Dacă judecătorul are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi 

desfăşoară activitatea, va sesiza (s. n. – C. R.) una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi 

grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în 

a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea. 

Noua formulare care impune judecătorului obligaţia de a sesiza o altă instanţă decât 

cea în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea, determină prorogarea legală a 

competenţei teritoriale. Singura opţiune pe care judecătorul o are, este cu privire la 

alegerea  uneia dintre instanţele de acelaşi grad învecinate cu curtea de apel în a cărei 

circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea. 

Prin instituirea obligaţiei judecătorului de a sesiza altă instanţă, a fost eliminată 

posibilitatea pârâtului de a formula cerere de declinare, firesc, în condiţiile în care el nu se 

mai confruntă cu situaţia de a fi chemat în judecată de un reclamant care are calitatea de 

judecător la instanţa respectivă. 

În sfârşit, cuprinsul aliniatului referitor la situaţia în care cererea se introduce 

împotriva unui judecător nu a fost modificat.  

Acest caz de sesizare obligatorie a unei alte instanţe, determinat de calitatea de 

judecător a reclamantului, îl putem considera o formă de strămutare legală, deoarece este 

prevăzută în mod expres în art. 127 alin. 1 C. pr. civ. şi determină soluţionarea procesului 

de o altă instanţă de acelaşi grad. 
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Competenţa facultativă este derogatorie de la dreptul comun, împrejurare ce rezultă 

şi din situarea acestei norme procedurale în capitolul consacrat unor „dispoziţii speciale” 

de competenţă. Prin urmare, textul este incident indiferent de obiectul litigiului, deoarece 

legea nu face nicio distincţie în această privinţă  (Leș, 2013). 

Dispoziţiile referitoare la participarea judecătorului ca şi reclamant sau pârât în 

cadrul unui litigiu, se aplică în mod corespunzător şi în cazul procurorilor, asistenţilor 

judiciari şi grefierilor. 

Participarea procurorului în procesul civil este reglementată de art. 92 C. pr. civ. 

Chiar dacă rolul procurorului a fost redus, deoarece participarea sa este reglementată în 

principal pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor 

puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, acesta poate totuşi să pună concluzii în orice proces 

civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de 

drept, a drepturilor şi intereselor cetăţenilor.     

Datorită posibilităţii participării procurorului în procesul civil, prevederile speciale 

privitoare la competenţă în mod justificat sunt extinse şi în cazul lor. 

Asistenţii judiciari participă la soluţionarea litigiilor de muncă (conflicte de muncă şi 

asigurări sociale). Completul de judecată în cazul acestor litigii se constituie dintr-un 

judecător şi doi asistenţi judiciari. 

Din acest motiv se justifică extinderea dispoziţiilor speciale de competenţă şi în 

cazul asistenţilor judiciari.  

Grefierii participă în mod activ la activitatea de judecată, astfel încât şi în cazul lor se 

justifică extinderea dispoziţiilor referitoare la competenţa specială. 

Chiar dacă Codul de procedură civilă nu prevede, există situaţii în care şi 

reclamantul şi pârâtul pot avea calitatea de judecător, procuror, asistent-judiciar sau 

grefier. Considerăm că, în astfel de cazuri, competenţa se determină tot după regulile art. 

127 C. pr. civ., în sensul că atrage obligatoriu o altă instanţă, calitatea specială a 

reclamantului, iar calitatea pârâtului, poate să determine competenţa teritorială a unei alte 

instanţe de judecată. 

7. Incidente privind arbitrajul. Ultimul articol din acest capitol se referă la stabilirea 

instanţei competente în cazul incidentelor privind arbitrajul. Pentru a pune capăt 

diferenţelor existente sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă, care în art. 342, 

prevedea că pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea 

arbitrajului, partea interesată poate sesiza instanţa de judecată care, în lipsa convenţiei 

arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond, în primă instanţă, ceea ce atrăgea 

competenţa materială a judecătoriei, tribunalului sau curţii de apel, actualele dispoziţii 

conţin o soluţie unitară. 

Astfel, competenţa ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu incidentele 

privind arbitrajul reglementat de Codul de procedură civilă, aparţine în toate cazurile 

tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul.    

În Codul de procedură civilă, instanţele judecătoreşti au un rol important în 

desfăşurarea procedurii arbitrale. Intervenţia instanţei de judecată se poate realiza chiar 

din faza iniţială a constituirii tribunalului arbitral. În anumite condiţii, instanţa are şi 

competenţa de a determina arbitrul sau supraarbitrul, potrivit art. 561 C. pr. civ., în caz de 

neînţelegere între părţi sau dacă cei doi arbitrii nu cad de acord asupra persoanei 

supraarbitrului (Leș, 2013). 
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De asemenea, instanţa de judecată soluţionează cererile de recuzare a arbitrilor, 

aplică sancţiuni martorilor sau experţilor, dispune executarea măsurilor asigurătorii în caz 

de împotrivire, etc. (Leș, 2013).  

 

3.  CONCLUZII 

 

Considerăm că prevederile Capitolului III, Dispoziţii speciale, art. 122-128 C. pr. 

civ., clarifică situaţiile complexe de stabilire a competenţei materiale şi teritoriale, în 

procesele în care pe lângă cererea principală, sunt formulate şi alte cereri, precum şi în 

cazul în care calitatea specială a unor persoane determină o altă competenţă.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Constanda Andreia, Comentariu (la art. 122-128), în „Noul Cod de procedură civilă. 

Comentariu pe articole, vol. I., art. 1-526 (coordonator G. Boroi), Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2013.  

Deleanu Ion, Tratat de procedură civilă, vol. I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

Leş Ioan, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,  Editura C. H. Beck, 

Bucureşti, 2013, p. 201 şi p. 203. 

Roşu Claudia, Drept procesual civil,  Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012. 

 


