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CAPITOLUL 1

Competenţa. Competenţa generală a instanţelor
judecătoreşti (delimitarea faţă de atribuţiile altor
instanţe sau autorităţi – în materia controlului
de constituţionalitate, în materie electorală,
în materia contenciosului administrativ, în
materia litigiilor de muncă, în materia exercitării
drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, în materia
publicităţii imobiliare, în materia înregistrărilor
actelor de stare civilă). Competenţa materială.
Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei.
Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de
necompetenţă. Conflictele de competenţă

§ 1. 	Competenţa
(delimitarea
autorităţi)

generală

a

instanţelor

judecătoreşti

faţă de atribuţiile altor instanţe sau

Competenţa este definită ca fiind aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe
judecătoreşti, unui organ arbitral sau unui alt organ de jurisdicţie ori cu activitate
jurisdicţională de a soluţiona o anumită pricină1.
I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 134-135; V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură
civilă, Vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, p. 371; M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 221.
1
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După cum ne raportăm la organe din sisteme diferite, sau la organe din acelaşi
sistem, există competenţă generală şi competenţă jurisdicţională. La rândul său,
competenţa jurisdicţională se clasifică în competenţă materială şi competenţă
teritorială.
Instanţele judecătoreşti nu deţin monopolul soluţionării litigiilor, unele cauze
fiind atribuite prin lege altor jurisdicţii. S-a impus această soluţie din cauza specializării deosebite a unor litigii, precum şi din necesitatea de a degreva instanţele
judecătoreşti de unele pricini. Atunci când o instanţă judecătorească a fost sesizată
cu o pricină care este de competenţa unei jurisdicţii din afara sistemului instanţelor
judecătoreşti, ea nu poate soluţiona acea pricină, întrucât s-ar încălca competenţa
generală, iar hotărârea pe care o va pronunţa va fi lovită de nulitate absolută.
Potrivit legii1, când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa
acesteia, ea este obligată să stabilească instanţa competentă ori, dacă este cazul,
un alt organ cu activitate jurisdicţională competent. Dacă instanţa se declară
competentă, va trece la judecarea pricinii, cel nemulţumit putând să facă, potrivit
legii, apel sau recurs după darea hotărârii asupra fondului.
Dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de
atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei competente sau, după caz, altui organ
cu activitate jurisdicţională competent (art. 158 alin. 3 C.proc.civ., modificat
prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor).
Dacă necompetenţa nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o
instanţă necompetentă nu va putea cere declararea necompetenţei2.
Necompetenţa este de ordine publică sau privată. Necompetenţa este de ordine
publică (art. 159 C.proc.civ., modificat prin Legea nr. 202/2010 privind unele
măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor):
- 1. în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa instanţelor judecătoreşti;
- 2. în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad;
- 3. în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de
competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura.
În toate celelalte cazuri, necompetenţa este de ordine privată.
Art. 1591 C.proc.civ. (introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele
măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor) alin. 1 dispune că:
necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti poate fi invocată de părţi
ori de către judecător în orice stare a pricinii.

1
2
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Art. 158 C.proc.civ.
Art. 158 alin. 5 C.proc.civ.
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În completare alin. 4 al art. 1591 C.proc.civ. prevede că: la prima zi de
înfăţişare, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească
dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece
pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru
care constată competenţa instanţei sesizate. Verificarea competenţei potrivit acestor
dispoziţii nu împiedică formularea excepţiilor de necompetenţă în cazurile şi
condiţiile prevăzute de lege, asupra cărora judecătorul se va pronunţa în condiţiile
legii (alin. 5 al art. 1591 C.proc.civ.).
În cazul declarării necompetenţei, dovezile administrate în instanţa necompetentă rămân câştigate judecăţii şi instanţa competentă nu va dispune refacerea lor,
decât pentru motive temeinice1.

1.1. Competenţa în materia controlului de constituţionalitate
Potrivit art. 146 din Constituţia revizuită în anul 2003, Curtea Constituţională:
- se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora2;
- se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale3;
- se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului4;
- hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia
de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;
- hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui
partid politic
- soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile
publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor
două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al
Magistraturii;
- se pronunţă din oficiu asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.
Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din
regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la
45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale
Art. 160 C.proc.civ.
La sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a
Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50
de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
3
La sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de
deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.
4
La sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui
număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.
1
2
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cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind
neconstituţionale sunt suspendate de drept1.
În acelaşi sens art. 2 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale2, republicată în anul 20103, dispune: Curtea Constituţională
asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a
regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului. Sunt neconstituţionale
prevederile actelor care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei. Curtea
Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire
la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse
controlului.
Potrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, republicată în anul 2010: Curtea Constituţională decide asupra
excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial
privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o
lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în
orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către
instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi
ridicată de procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.
Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale
printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.
Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia
s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate4, printr-o încheiere care va cuprinde
punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de
dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie
motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată
cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale
şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea
Art. 147 alin. 1 din Constituţia revizuită în anul 2003.
Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în
M. Of. nr. 101 din 22 mai 1992.
3
Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al
României, publicată în M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010. Legea nr. 177/2010 a dispus republicarea
Legii nr. 47/1992 în M. Of. nr. 807 din 3 decembrie 2010.
4
În condiţiile în care, conform art. 29 din Legea nr. 47/1992, o persoană nu poate sesiza direct
Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate, ci doar prin intermediul instanţei de
judecată în faţa căreia a fost ridicată, raţiunea pentru care au fost edictate prevederile art. 29 alin.
6 a fost tocmai aceea de a supune controlului judiciar încheierile prin care s-a respins cererea de
sesizare a Curţii Constituţionale, indiferent de momentul la care aceste încheieri sunt pronunţate şi
independent de natura litigiului, ca o garanţie suplimentară a liberului acces la justiţie – I.C.C.J.,
secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 3205 din 20 mai 2008 – www.scj.ro
1
2
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procedurii de citare a acestora. Dacă excepţia este inadmisibilă instanţa respinge
printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea
poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de
ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.
Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe
ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este definitivă
şi obligatorie. În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra
constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi
evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare. Dispoziţiile din
legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă,
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile
constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
Astfel, reţinem că, controlul de constituţionalitate vizează legile înainte de
promulgare, tratatele sau alte acorduri internaţionale, iniţiativele de revizuire
a Constituţiei, regulamentele Parlamentului, legile şi ordonanţele în vigoare,
controlul fiind efectuat de Curtea Constituţională.

1.2. Competenţa în materie electorală
În materie electorală, competenţa aparţine fie instanţelor judecătoreşti1, fie
unor organe de jurisdicţie ori cu activitate jurisdicţională.
Privitor la alegerile locale, de exemplu, potrivit art. 16 alin. 3 din Legea
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale2, modificată
prin Legea nr. 129/20113: cetăţenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele
electorale permanente. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau
oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar. Tot astfel, conform potrivit
art. 25 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ: birourile electorale de circumscripţie
rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la
operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare etc.
Hotărârile emise de Biroul Electoral Judeţean şi Biroul Electoral Central au caracterul unor
acte administrative care sunt supuse controlului judecătoresc. A exclude aceste acte de la controlul
judecătoresc ar echivala cu o denegare de dreptate, cu o încălcare a prevederilor constituţionale
(art. 21) unde, în alin. 2 se dispune că nicio lege nu poate îngrădi dreptul persoanei fizice sau juridice
de a se adresa justiţiei - I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5559 din 30
iunie 2004 – www.scj.ro
2
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale a fost publicată în
M. Of. nr. 271 din 29 martie 2004 (republicată în M. Of. nr. 333 din 17 mai 2007).
3
Legea nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în M. Of. nr. 444 din 24 iunie 2011.
1
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În materia alegerilor parlamentare, potrivit art. 91 din Legea nr. 35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali1, cu modificările şi completările ulterioare, protocolul de constituire
a alianţei electorale se depune la Biroul Electoral Central, în termen de 48 de ore
de la înfiinţarea acestuia. Biroul Electoral Central se pronunţă în şedinţă publică
asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alianţei electorale,
în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia. Decizia Biroului Electoral Central
de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale poate fi contestată de
orice persoană fizică sau juridică interesată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
în termen de 24 de ore de la pronunţare. Decizia Biroului Electoral Central de
respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale poate fi contestată de
semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 24 de ore
de la pronunţare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra contestaţiilor
în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, prin hotărâre definitivă şi
irevocabilă.
În cazul alegerilor prezidenţiale, putem aminti, de exemplu, dispoziţiile art. 710
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 370/3004 pentru alegerea Preşedintelui României2, cu modificările şi completările ulterioare3, care arată că birourile electorale judeţene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi la procesul de votare; deciziile date sunt definitive.
Unele competenţe în cadrul alegerilor prezidenţiale sunt recunoscute Curţii
Constituţionale. Astfel, art. 112 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 370/3004 pentru alegerea
Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare dispune:
candidaţii, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi alegătorii pot contesta
înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale,
după caz. Contestaţiile se fac în scris şi se depun la Curtea Constituţională. Curtea
Constituţională soluţionează contestaţiile în termen de cel mult două zile de la
înregistrare. Hotărârile sunt definitive, se comunică de îndată Biroului Electoral
Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Legea nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, publicată în M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008.
2
Legea nr. 370/3004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în M. Of. nr. 887 din
29 septembrie 2004.
3
O.U.G. nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României, publicată în M. Of. nr. 608 din 3 septembrie 2009 (rectificare în M. Of.
nr. 658 din 3 octombrie 2009).
1
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1.3. Competenţa în materia contenciosului administrativ
În această materie, trebuie făcută distincţie între1:
- contenciosul administrativ exercitat de instanţe, potrivit procedurii de drept
comun;
- contenciosul administrativ exercitat de instanţe, în temeiul legii speciale de
contencios;
- contenciosul administrativ exercitat de jurisdicţii speciale administrative, cu
posibilitatea atacării hotărârilor acestora la instanţele judecătoreşti, pentru a
se asigura principiul constituţional al liberului acces la justiţie.
a. Competenţa instanţelor judecătoreşti ordinare de contencios administrativ
Textul legal îl regăsim în art. 1 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/20042, cu modificările şi completările ulterioare3, care dispune că: orice
persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, ori într-un interes legitim,
de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri4, se poate adresa instanţei de contencios administrativ
competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât
privat, cât şi public (alin. 1). Se poate adresa instanţei de contencios administrativ
şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act
administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept (alin. 2).
Condiţiile admiterii acţiunii sunt următoarele:
- actul atacat să fie un act administrativ5;
- actul administrativ să emane de la o autoritate publică6;
V.M. Ciobanu, op. cit., Vol. I., p. 381 şi urm.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
3
Legea nr. 554/2004 a fost modificată şi completată prin: Legea nr. 262/2007; Legea
nr. 97/2008; Legea nr. 100/2008 şi prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor, publicată în M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010.
4
Conform legii, nesoluţionare în termenul legal a unei cereri reprezintă faptul de a nu răspunde
solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt
termen (art. 2 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 554/2004)
5
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este actul unilateral cu
caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea
organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi
juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul legii, şi contractele încheiate de autorităţile publice
care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public,
prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de
contracte administrative supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ.
6
Potrivit legii, autoritatea publică este orice organ de stat sau al unităţilor administrativteritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public;
sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul legii, persoanele juridice de drept privat care, potrivit
legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim
de putere publică (art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 554/2004)
1
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