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COMPETENÞA INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI

Titlul I. Competenþa dupã materie

Art. 1. Judecãtoriile judecã:

1. în primã instanþã, toate procesele ºi cererile, în afarã de cele date prin
lege în competenþa altor instanþe;

11.(1) în primã ºi ultimã instanþã, procesele ºi cererile privind creanþe având
ca obiect plata unei sume de bani de pânã la 2.000 lei inclusiv;

2. plângerile împotriva hotãrârilor autoritãþilor administraþiei publice cu
activitate jurisdicþionalã ºi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile
prevãzute de lege;

3. în orice alte materii date prin lege în competenþa lor.

Legislaþie:
Ø Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã
Art. 38. (1) Judecãtoriile sunt instanþe fãrã personalitate juridicã, organizate în

judeþe ºi în sectoarele municipiului Bucureºti, potrivit anexei nr. 1.
(2) Localitãþile care fac parte din circumscripþiile judecãtoriilor din fiecare judeþ

se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiþiei, cu
avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 39. (1) În raport cu natura ºi numãrul cauzelor, în cadrul judecãtoriilor se
pot înfiinþa secþii sau complete specializate.

(2) În cadrul judecãtoriilor se vor organiza secþii sau complete specializate
pentru minori ºi familie.

Doctrinã
C.L. Popescu, Competenþa în materie comercialã a secþiilor maritime ºi fluviale ale instanþelor
judecãtoreºti, în R.D.C. nr. 2/1995, p. 115; M. Chelaru, C.L. Popescu, Modalitãþi de executare
silitã a hotãrârilor judecãtoreºti de contencios administrativ privind terenurile ce se fac
obiectul legii fondului funciar, în Dreptul nr. 10-11/1995, p. 68; I. Muraru, M. Constantinescu,
Aspecte teoretice ridicate în faþa Curþii Constituþionale privind actele juridice supuse controlului
de constituþionalitate, în Dreptul nr. 2/1995, p. 3; C.L. Popescu, Mijloacele procedurale ce
pot fi folosite de persoana care a obþinut o hotãrâre judecãtoreascã împotriva refuzului
comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar de a elibera titlul de proprietate
ºi de punere în posesiune, în Dreptul nr. 7/1995, p. 28; C.L. Popescu, Jurisdicþiile competente
sã sesizeze Curtea Constituþionalã pentru soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate,
în Dreptul nr. 1/1995, p. 26; T. Bodoaºcã, Opinii privind sintagma �procesele ºi cererile�
utilizatã în Codul de procedurã civilã, în Dreptul nr. 9/1998, p. 65; A. Boar, Modificarea
regulilor procedurale privind controlul judecãtoresc al actelor emise potrivit Legii nr. 18/1991
a fondului funciar, în Dreptul nr. 2/1998, p. 3; D.-P. Sîngeorzan, Discuþii privind competenþa
materialã a judecãtoriei de a soluþiona cu titlu de excepþie, în primã instanþã, unele conflicte

(1) Pct. 11 de la art. 1 a fost introdus prin art. I pct. 1 din Legea nr. 202/2010.
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de muncã, în Dreptul nr. 12/2001, p. 74; C. Leaua, B. Onica-Jarka, D. Petre, Procedura
specialã a somaþiei de platã, în Dreptul nr. 1/2002, p. 3; C. Radu, Lãrgirea competenþei
instanþelor în materie de fond funciar, în Juridica nr. 6/2000, p. 220; D. Apostol Tofan,
Regimul juridic actual aplicabil contravenþiilor. Aspecte de drept procesual, în C.J. nr. 7/2002,
p. 1; G. Boroi, D. Boroi, Consideraþii referitoare la procedura somaþiei de platã, în C.J. nr. 4/2002,
p. 1; D.-P. Sîngeorzan, C.N. Popa, Nuanþãri privind acþiunea în anulare, lãsatã la îndemâna
debitorului, împotriva ordonanþei de admitere, în tot sau în parte, a somaþiei de platã, în
Dreptul nr. 6/2002, p. 96; T. Dârjan, Cãile de atac împotriva hotãrârii judecãtoreºti prevãzute
de art. 58 din Legea nr. 18/1991, republicatã, în Dreptul nr. 1/2003, p. 94; V. Mitea, Unele
implicaþii ale O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã
civilã, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2003, precum ºi ale O.U.G.
nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedurã civilã, în C.J. nr. 1/2005, p. 100;
I. Deleanu, Modificãri ºi completãri, implicite sau explicite, ale Codului de procedurã civilã,
în C.J. nr. 9/2005, p. 94.

PRACTICÃ JUDICIARÃ

obligarea primãriei la a primi chiria dato-
ratã de reclamanþi � competenþa soluþio-
nãrii cauzei în primã instanþã revine jude-
cãtoriei, iar nu tribunalului, ca instanþã
de contencios administrativ (C.A. Timi-
ºoara, s. com. ºi de cont. adm., dec.
nr. 20/2001);

3. Acþiune în revendicare. Imobil.
Acþiunea în revendicarea unui imobil, cu
consecinþa evacuãrii deþinãtorilor lui, în
raport cu prevederile art. 1 pct. 1
C. proc. civ., este de competenþa
judecãtoriei ca instanþã de drept comun,
iar nu de competenþa tribunalului ca
instanþã de contencios administrativ
(C.S.J., s. civ., dec. nr. 223/1992, în B.J.,
Bazã de date);

4. Acþiune în revendicare. Demolare.
Acþiunea în despãgubiri ºi acþiunea în
revendicarea unor imobile �considerate
trecute în proprietatea statului� în baza
art. 1 din H.G. nr. 556/1990 (act normativ
ce se referã la plata despãgubirilor pentru
demolarea unor imobile) sunt de compe-

I. Plenitudinea de competenþã a
judecãtoriei (1)

1. Acþiunea posesorie. Procedural,
cererile privitoare la posesie sunt regle-
mentate de art. 674 ºi urm. C. proc. civ.
Aceste texte necuprinzând dispoziþii refe-
ritoare la competenþa materialã, urmeazã
a se aplica regulile de drept comun ºi,
astfel, acþiunile posesorii, conform art. 1
ºi 13 C. proc. civ., se judecã de cãtre
judecãtoria în a cãrei circumscripþie se
aflã imobilul vizat prin actul de tulburare
a posesiei. Art. 1 C. proc. civ. reglemen-
teazã competenþa teritorialã generalã a
instanþelor judecãtoreºti, iar art. 13 dis-
pune, în mod imperativ, cã cererile privi-
toare la bunurile nemiºcãtoare se fac
numai la instanþa în circumscripþia cãreia
se aflã nemiºcãtoarele (Trib. Jud. Timiº, s.
civ., dec. nr. 594/1988, în R.R.D. nr. 8/1988,
p. 74);

2. Obligaþie de a face. Întrucât obiectul
acþiunii reclamanþilor priveºte îndepli-
nirea unei obligaþii de a face � respectiv

(1) Subliniem cã, în cazul acþiunilor al cãror obiect este evaluabil în bani, la stabilirea competenþei
materiale trebuie sã se þinã seama ºi de criteriul valoric, respectiv de valoarea obiectului pricinii la
data sesizãrii instanþei.
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tenþa materialã a judecãtoriei, iar nu a
tribunalului, deoarece asemenea cereri
nu sunt în materie de expropriere, aºa
cum cere art. 2 alin. (1) lit. e) C. proc. civ.
[art. 2 alin. (1) lit. f) în actuala reglementare
� n.a.]. (C.A. Bucureºti, s. a IV-a civ., dec.
nr. 14/1997, în C.P.J.C. 1993-1998,
p. 213);

5. Bunuri confiscate. 1) Acþiunea prin
care se solicitã restituirea bunurilor
confiscate ºi intrate în bugetul statului prin
valorificare, mãsurã care a fost înlãturatã
prin hotãrâre judecãtoreascã ulterioarã,
nu se înscrie în prevederile art. 504
C. proc. pen., care reglementeazã o altã
situaþie, ºi anume rãspunderea patri-
monialã a statului pentru erori judiciare.
O astfel de acþiune nu poate fi carac-
terizatã decât ca o întoarcere a executãrii
ºi este de competenþa judecãtoriei, iar nu
a tribunalului (C.S.J., s. civ., dec.
nr. 2781/1995, în B.J., Bazã de date);

2) Litigiul având ca obiect anularea
procesului-verbal de contravenþie prin
care s-a dispus ºi mãsura confiscãrii unor
bunuri este civil. Ca atare, litigiul subsec-
vent anulãrii procesului-verbal, având ca
obiect cererea de despãgubiri pentru
bunurile confiscate ºi valorificate, este tot
civil, conform principiului accesorium
sequitur principale, chiar dacã una din
pãrþi este comerciant sau bunurile în
discuþie fac obiectul comerþului (C.S.J., s.
com., dec. nr. 411/1998, în B.J., Bazã de
date. În acelaºi sens, a se vedea C.S.J., s.
civ., dec. nr. 3452/1999, în B.J., Bazã de
date);

6. Acþiune în pretenþii. Cererea prin
care se solicitã plata unei chirii sau preþul
concesiunii pentru un teren ocupat de o
societate comercialã este o acþiune în
pretenþii de competenþa judecãtoriei,
potrivit art. 1 pct. 1 C. proc. civ., iar nu o
acþiune întemeiatã pe Legea nr. 10/2001,

de competenþa tribunalului, chiar dacã
reclamantul a invocat în mod eronat
aceastã lege ca temei al acþiunii (C.S.J., s.
civ., dec. nr. 975/2003, în B.J., Bazã de
date);

7. Nulitate absolutã. Acþiunea în
nulitatea absolutã a unui contract de
vânzare-cumpãrare încheiat prin inter-
mediul unei agenþii de vânzãri imobiliare
cu o persoanã fizicã nu este un litigiu
comercial, ci un litigiu de naturã civilã,
care atrage competenþa materialã de
primã instanþã a judecãtoriei, ca instanþã
civilã cu plenitudine de competenþã (Trib.
Bucureºti, s. a IV-a civ., dec. nr. 1408/1998,
în C.P.J.C. 1998, p. 145);

8. Contestaþia la executare. 1) În cazul
titlurilor care nu provin de la un organ
jurisdicþional, cu privire la care debitorii
au dreptul sã invoce pe calea contestaþiei
la executare toate apãrãrile de fond referi-
toare la existenþa, întinderea ºi valabili-
tatea creanþei, nu existã nicio dispoziþie
specialã a legii în sensul stabilirii com-
petenþei materiale de primã instanþã a
tribunalului. Ca atare, având în vedere
plenitudinea de competenþã a judecã-
toriei, contestaþia la executare se judecã
de cãtre aceasta ºi, fiind vorba de o exe-
cutare silitã indirectã imobiliarã, compe-
tenþa aparþine judecãtoriei în raza
cãreia este situat imobilul (Trib. Bucu-
reºti, s. a III-a civ., sent. nr. 75/1996, în
C.P.J. 1993-1997, p. 362, nr. 86);

Notã: La data rezolvãrii speþei, soluþia
instanþei apãrea ca fiind discutabilã,
deoarece, în lipsa unui text expres de lege
ºi având în vedere cã, în cadrul executãrii
silite imobiliare, se urmãreºte realizarea
unei creanþe ce formeazã conþinutul unui
raport juridic ºi cã, în ipoteza datã,
contestaþia la executare echivaleazã cu o
veritabilã judecatã de fond, ar fi trebuit sã
se admitã cã, pentru stabilirea compe-
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tenþei de primã instanþã, intra în joc
criteriul valoric. Însã, în raport de noua
reglementare, soluþia instanþei apare ca
fiind corectã, desprinzându-se din
art. 400 coroborat cu art. 373 alin. (2)
C. proc. civ.; a se vedea în acest sens ºi
dec. nr. XV/2007 a Secþiilor Unite ale
Înaltei Curþi (M. Of. nr. 764 din 12
noiembrie 2007).

2) Potrivit dispoziþiilor art. 404 alin. (2)
C. proc. civ., instanþa legal învestitã cu
soluþionarea unei contestaþii la executare,
dacã pronunþã soluþia de respingere a
contestaþiei, poate obliga pe contestator,
la cerere, sã plãteascã pãrþii adverse des-
pãgubiri pentru pagubele cauzate prin
întârzierea executãrii. Din aceste dispo-
ziþii legale rezultã cã instanþa legal înves-
titã cu soluþionarea contestaþiei la execu-
tare este competentã sã soluþioneze ºi
cererea în daune.

Potrivit art. 400 C. proc. civ. coroborat
cu art. 373 alin. (2) C. proc. civ., com-
petenþa de soluþionare a contestaþiei la
executare propriu-zisã, ºi deci ºi a cererii
în daune, revine instanþei de executare,
respectiv judecãtoriei în circumscripþia
cãreia se face executarea, în afara
cazurilor în care legea dispune altfel
(I.C.C.J., s. com., dec. nr. 2484 din 20
octombrie 2009, www.scj.ro );

9. Legea nr. 18/1991. 1) Procedura
instituitã de Legea nr. 18/1991 se referã
nu numai la activitatea de emitere a titlului
de proprietate, ci ºi la modificarea,
înlocuirea sau desfiinþarea titlului de
proprietate, ori de câte ori titlul nu este în
deplinã concordanþã cu hotãrârile date
de comisia constituitã potrivit legii sau
de instanþa de judecatã, atât în privinþa
titularilor drepturilor recunoscute, cât ºi
în privinþa terþilor ce se considerã vãtã-
maþi prin titlul de proprietate emis. Prin-
cipiul simetriei reclamã competenþa
judecãtoriei nu numai cu privire la dreptul

de a obþine titlul de proprietate ori stabi-
lirea suprafeþei de teren ce se cuvine
reclamantului, dar ºi la controlul titlurilor
de proprietate emise de comisiile jude-
þene, de vreme ce prin cererile de anulare
sau modificare ale acestora din urmã se
solicitã a se constata tot dreptul de a obþine
titlul sau întinderea de teren cuvenitã (C.A.
Ploieºti, s. com. ºi de cont. adm., dec.
nr. 118/1998, în C.P.J. sem. I 1998,
p. 301);

2) Competenþa materialã de soluþio-
nare în primã instanþã a cererii având ca
obiect anularea titlului de proprietate
eliberat de Comisia judeþeanã pentru
stabilirea drepturilor de proprietate asupra
terenurilor în baza Legii nr. 18/1991 apar-
þine judecãtoriei, instanþa cu plenitudine
de competenþã în materie civilã. În acest
sens s-a pronunþat Curtea Supremã de
Justiþie, Secþiile Unite, prin dec. nr. 1 din
30 iunie 1997. Instanþa supremã a reþinut
cã titlul de proprietate, ca act prin care se
finalizeazã activitatea comisiilor judeþene
de punere în aplicare a dispoziþiilor Legii
nr. 18/1991, are o naturã juridicã
complexã, conferitã pe de o parte de
caracterul administrativ al autoritãþii
emitente ºi de procedura specialã,
administrativã, de emitere a actului, iar
pe de altã parte de caractrul drepturilor
care decurg din lege, derivând din dreptul
de proprietate cu toate atributele sale. Aºa
fiind, s-a decis cã titlul de proprietate
emis în aplicarea Legii nr. 18/1991 este
act administrativ, în baza cãruia se
creeazã raporturi juridice civile vizând
dreptul de proprietate ºi cã instanþa cãreia
îi revine competenþa materialã de a
soluþiona aceste cereri este judecãtoria
(C.A. Bucureºti, s. a IV-a civ., dec. nr.
2383/2004);

3) Atât titlul de proprietate, ca act final
de reconstituire a dreptului de proprie-
tate, cât ºi procesul-verbal de punere în

Art. 1
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posesie sunt acte juridice civile ce pot
face obiectul cenzurii instanþei de fond
care este judecãtoria. În mod greºit a
apreciat recurenta cã determinant în
stabilirea competenþei materiale este
criteriul valoric al obiectului litigiului (C.A.
Craiova, s. civ., dec. nr. 444/2005, în B.J.
2005, p. 168).

Notã: Actualmente, toate litigiile în
materia fondului funciar sunt de com-
petenþa în primã instanþã a judecãtoriei,
aºa cum rezultã din dispoziþiile art. 2
pct. 1 lit. b) C. proc. civ., astfel cum au
fost modificate prin Legea nr. 219/2005
pentru aprobarea O.U.G. nr. 138/2000,
coroborat cu art. 1 pct. 1 din acelaºi cod.

10. Sistare indiviziune. Imobile pro-
prietatea unor comercianþi. Obiectul
cererii de chemare în judecatã constã în
sistarea stãrii de indiviziune asupra unor
imobile coproprietatea reclamantei ºi
pârâtei. Chiar dacã ambele pãrþi au cali-
tate de comerciant, în speþã nu sunt inci-
dente dispoziþiile art. 4 ºi art. 56 C. com.,
care sã determine competenþa instanþei
comerciale, întrucât sistarea stãrii de indi-
viziune are un caracter civil, iar acþiunea
nu derivã din alte fapte de comerþ ori
contracte ºi obligaþiuni ale unui comer-
ciant, aºa cum prevãd dispoziþiile legale
anterior invocate.

Pe de altã parte, calitatea de comerciant
nu conferã prin ea însãºi ºi în mod auto-
mat un caracter comercial litigiului, astfel
cã litigiul nu se înscrie în sfera actelor ºi
faptelor de comerþ, motiv pentru care în
speþã sunt incidente dispoziþiile art. 1
pct. 1 C. proc. civ., iar competenþa solu-
þionãrii cauzei în primã instanþã revine
judecãtoriei (C.A. Cluj, s. com. ºi de cont.
adm., sent. nr. 1001/2004, în B.J. 2004,
p. 206);

11. Legea nr. 10/2001. Despãgubiri
pentru degradãri. Imobil restituit în baza

Legii nr. 10/2001. Curtea de apel nu a
interpretat greºit obiectul ºi natura cauzei,
fiind reþinutã corect solicitarea reclaman-
tului pe cale principalã pentru despãgu-
biri civile cu o valoare sub 1 miliard lei
aferente degradãrilor aduse unui imobil
ce a fost restituit în naturã în baza Legii
nr. 10/2001. Or, potrivit art. 1 pct. 1, în
coroborare cu art. 2 pct. 1 lit. b) C. proc. civ.,
procesele ºi cererile în materie civilã al
cãror obiect are o valoare sub un miliard
lei � cu excepþia doar a cererilor de împãr-
þealã judiciarã � se judecã în primã
instanþã la judecãtorie.

Dispoziþiile cuprinse de Legea
nr. 10/2001, care stabilesc competenþa
tribunalului de a soluþiona anumite
acþiuni, sunt de strictã interpretare ºi
vizeazã exclusiv situaþiile prevãzute în
art. 24 ºi art. 31 din legea respectivã
(I.C.C.J., s. civ. ºi de propr. int., dec.
nr. 1070/2005, în Jurisprudenþa pe anul
2005, p. 482);

12. Obligaþie. Contract de ºcolari-
zare. Într-adevãr, contractul de ucenicie
este reglementat în capitolul III din Codul
muncii ca fiind un contract individual de
muncã de tip particular, prin care:

a) angajatorul persoanã juridicã sau
persoanã fizicã se obligã ca, în afara plãþii
unui salariu, sã asigure formarea profe-
sionalã a ucenicului într-o meserie potri-
vit domeniului sãu de activitate;

b) ucenicul se obligã sã se formeze
profesional ºi sã munceascã în subor-
dinea angajatorului respectiv.

În speþã, însã, ceea ce s-a încheiat între
pãrþi nu este un contract de ucenicie, deºi
în cuprinsul clauzelor acestuia se utili-
zeazã termenul de �elevã-ucenic�.

Aceasta deoarece în contract nu s-a
prevãzut prestarea de cãtre pârâtã a unei
munci în schimbul unui salariu, ci doar
condiþiile în care se asigurã ºcolarizarea
pârâtei de cãtre reclamantã.

Art. 1
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Pârâta s-a obligat, printre altele, ca în
viitor, dupã absolvirea ºcolii profesionale
ºi obþinerea calificãrii, sã se încadreze în
muncã la unitatea reclamantã, dar câtã
vreme un astfel de raport de muncã nu a
luat naºtere, conflictul ivit între pãrþi nu
poate fi calificat ca fiind un conflict de
muncã.

Litigiul are aºadar o naturã civilã ºi,
cum valoarea acestuia nu depãºeºte
5 miliarde lei, competenþa soluþionãrii în
primã instanþã aparþine, din punct de
vedere material, judecãtoriei, conform
art. 1 pct. 1 C. proc. civ., iar din punct de
vedere teritorial instanþei de la domiciliul
pârâtelor, conform art. 5 C. proc. civ.
(I.C.C.J., s. civ. ºi de propr. int., dec.
nr. 5962/2006);

13. Legea nr. 677/2001. Art. 26 din
Legea nr. 677/2001 pentru protecþia per-
soanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera circulaþie a
acestor date prevede cã împotriva ori-
cãror decizii emise de autoritatea de
supraveghere în baza dispoziþiilor acestei
legi se poate formula o contestaþie la
instanþa de contencios administrativ.

Faþã de dispoziþiile arãtate, se constatã
cã persoanele vizate au posibilitatea,
pentru a-ºi apãra drepturile garantate de
Legea nr. 677/2001, sã se adreseze fie
justiþiei, fie autoritãþii de supraveghere.

Art. 25 alin. (2) din aceeaºi lege pre-
vede cã plângerea cãtre autoritatea de
supraveghere nu poate fi înaintatã dacã
o cerere în justiþie, având acelaºi obiect
ºi aceleaºi pãrþi, a fost introdusã anterior.

Se constatã cã procedura ºi com-
petenþa special prevãzute de Legea
nr. 677/2001 au în vedere situaþia în care
persoana vizatã se adreseazã cu plângere
autoritãþii de supraveghere.

În cazul în care se alege calea adresãrii
direct justiþiei, se aplicã dispoziþiile

art. 18 care nu stabilesc o competenþã
expresã în favoarea tribunalului, aºa cum
se procedeazã în art. 25, ci se foloseºte
termenul de �instanþa competentã� în a
cãrei razã teritorialã domiciliazã recla-
mantul.

Având în vedere cã dispoziþiile care
prevãd competenþa în favoarea tribu-
nalelor sunt de strictã interpretare, fiind
incidente numai în cazurile exprese la
care se referã, nu pot fi extinse prin analo-
gie ºi la situaþia reglementatã de art. 18
din Legea nr. 677/2001.

În condiþiile în care textul legal folo-
seºte noþiunea de �instanþa competentã�,
sunt avute în vedere dispoziþiile de drept
comun, singura excepþie fiind fãcutã
numai din punct de vedere teritorial.

Prin urmare, având în vedere cã în
dreptul comun se acordã plenitudine de
competenþã în favoarea judecãtoriei ºi cã
cererea nu atrage competenþa unei alte
instanþe în funcþie de valoarea pretenþiilor,
se constatã cã s-a fãcut o corectã inter-
pretare ºi aplicare a dispoziþiilor legale
incidente de cãtre Curtea de apel (I.C.C.J.,
s. civ. ºi de propr. int., dec. nr. 2625/2006);

II. Plângeri

14. Hotãrârea comisiei pentru apli-
carea Legii nr. 18/1991. Comisiile jude-
þene constituite pentru aplicarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 sunt auto-
ritãþi care desfãºoarã activitãþi cu caracter
jurisdicþional. Plângerile împotriva hotã-
rârilor acestora sunt de competenþa jude-
cãtoriei, aºa cum rezultã ºi din dispoziþiile
art. 53 ºi 54 din Legea nr. 18/1991 (C.S.J.,
s. de cont. adm., dec. nr. 831/2001. În
acelaºi sens, a se vedea ºi C.S.J., s. de
cont. adm., dec. nr. 2174/1998);

15. Hotãrârea comisiei pentru
aplicarea Legii nr. 112/1995. Hotãrârile
comisiilor constituite pentru aplicarea

Art. 1
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hotãrâri urmeazã sã se facã de cãtre
judecãtorii, care au competenþã generalã,
conform art. 1 pct. 1 C. proc. civ. (C.S.J., s.
de cont. adm., dec. nr. 1649/1999).

Legii nr. 112/1995 sunt � conform art. 18
alin. (1) din lege � �supuse controlului
judecãtoresc potrivit legii civile�, ceea ce
înseamnã cã verificarea legalitãþii acestor

(1) Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 138/2000,
punct modificat ulterior prin art. I pct. 1 din Legea nr. 219/2005. Sumele prevãzute la art. 2 pct. 1
lit. a) ºi b) au fost convertite de drept în monedã nouã, conform art. II din Legea nr. 459/2006.

art. 169 alin. (4) din Codul de procedurã
fiscalã, republicat, a stabilit:

�Judecãtoria în circumscripþia cãreia
se face executarea este competentã sã
judece contestaþia atât împotriva exe-
cutãrii silite înseºi, a unui act sau mãsuri
de executare, a refuzului organelor de
executare fiscalã de a îndeplini un act de
executare în condiþiile legii, cât ºi împo-
triva titlului executoriu în temeiul cãruia
a fost pornitã executarea, în cazul în care
acest titlu nu este o hotãrâre datã de o
instanþã judecãtoreascã sau de un alt
organ jurisdicþional, dacã pentru con-
testarea lui nu existã o altã procedurã
prevãzutã de lege� (I.C.C.J., S.U., Dec.
nr. XIV/2007, M. Of. nr. 733 din 30
octombrie 2007).

Art. 2

RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII

16. Instituirea tutelei. Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Secþiile Unite, admiþând
recursul în interesul legii privind aplicarea
art. 124 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protecþia ºi promovarea dreptu-
rilor copilului, a stabilit:

�Competenþa de soluþionare, în primã
instanþã, a cererilor privind mãsura de
protecþie alternativã a tutelei copilului
revine judecãtoriei� (I.C.C.J., S.U., Dec.
nr. III/2007, în M. Of. nr. 732 din 30
octombrie 2007);

17. Contestaþie la executare în
materie fiscalã. Titlu care nu emanã de
la o instanþã judecãtoreascã sau de la alt
organ jurisdicþional. Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Secþiile Unite, admiþând
recursul în interesul legii privind aplicarea

Art. 2.(1) Tribunalul judecã:

1. în primã instanþã:
a) procesele ºi cererile în materie comercialã al cãror obiect are o valoare

de peste 100.000 lei (RON), precum ºi procesele ºi cererile în aceastã
materie al cãror obiect este neevaluabil în bani;

b) procesele ºi cererile în materie civilã al cãror obiect are o valoare de
peste 500.000 lei (RON), cu excepþia cererilor de împãrþealã judiciarã, a
cererilor în materia succesoralã, a cererilor neevaluabile în bani ºi a cererilor
privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii
sau, dupã caz, posesorii, formulate de terþii vãtãmaþi în drepturile lor prin
aplicarea legilor în materia fondului funciar;

c) conflictele de muncã, cu excepþia celor date prin lege în competenþa
altor instanþe;
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d) procesele ºi cererile în materie de contencios administrativ, în afarã
de cele date în competenþa curþilor de apel;

e) procesele ºi cererile în materie de creaþie intelectualã ºi de proprietate
industrialã;

f) procesele ºi cererile în materie de expropriere;
g) cererile pentru încuviinþarea, nulitatea sau desfacerea adopþiei;
h) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare

sãvârºite în procesele penale;
i) cererile pentru recunoaºterea, precum ºi cele pentru încuviinþarea

executãrii silite a hotãrârilor date în þãri strãine;

2. ca instanþe de apel, apelurile declarate împotriva hotãrârilor pronunþate
de judecãtorii în primã instanþã;

3. ca instanþe de recurs, recursurile declarate împotriva hotãrârilor
pronunþate de judecãtorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;

4. în orice alte materii date prin lege în competenþa lor.

Legislaþie:
Ø Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã
Art. 36. (1) Tribunalele sunt instanþe cu personalitate juridicã, organizate la

nivelul fiecãrui judeþ ºi al municipiului Bucureºti, ºi au, de regulã, sediul în
municipiul reºedinþã de judeþ.

(2) În circumscripþia fiecãrui tribunal sunt cuprinse toate judecãtoriile din judeþ
sau, dupã caz, din municipiul Bucureºti.

(3) În cadrul tribunalelor funcþioneazã secþii sau, dupã caz, complete speciali-
zate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori ºi de
familie, cauze de contencios administrativ ºi fiscal, cauze privind conflicte de
muncã ºi asigurãri sociale, precum ºi, în raport cu natura ºi numãrul cauzelor,
secþii maritime ºi fluviale sau pentru alte materii.

Art. 37. (1) În domeniile prevãzute de art. 36 alin. (3) se pot înfiinþa tribunale
specializate.

(2) Tribunalele specializate sunt instanþe fãrã personalitate juridicã, care pot
funcþiona la nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti ºi au, de regulã, sediul
în municipiul reºedinþã de judeþ.

(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenþa tribunalului în dome-
niile în care se înfiinþeazã.

Doctrinã
C.L. Popescu, Competenþa în materie comercialã a secþiilor maritime ºi fluviale ale instanþelor
judecãtoreºti, în R.D.C. nr. 2/1995, p. 115; Al. Þiclea, Despre competenþa materialã a
soluþionãrii conflictelor (litigiilor) privind contractul colectiv de muncã, în R.D.C. nr. 2/2002,
p. 104; Gh. Buta, O.U.G. nr. 58/2003 pentru modificarea ºi completarea Codului de procedurã
civilã, în R.D.C. nr. 7-8/2003, p. 140; I. Deleanu, Gh. Buta, Controverse cu privire la
competenþa de atribuþiune a instanþelor judecãtoreºti în soluþionarea unor litigii privind
activitatea de privatizare, în P.R. nr. 3/2002, p. 234; I. Roºu, Principiile jurisdicþiei muncii

Art. 2
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prin prisma noilor reglementãri ale O.U.G. nr. 58/2003, în R.R.D.M. nr. 4/2003, p. 105;
M. Chelaru, C.L. Popescu, Modalitãþi de executare silitã a hotãrârilor judecãtoreºti de
contencios administrativ privind terenurile ce se fac obiectul legii fondului funciar, în Dreptul
nr. 10-11/1995, p. 68; E. Ungureanu, Consideraþii referitoare la sancþionarea fraudãrii legii
procedurale în legãturã cu recunoaºterea hotãrârilor strãine, în Dreptul nr. 2/1995, p. 37;
C.L. Popescu, Jurisdicþiile competente sã sesizeze Curtea Constituþionalã pentru soluþionarea
excepþiilor de neconstituþionalitate, în Dreptul nr. 1/1995, p. 26; ª. Beligrãdeanu, Examen
de ansamblu asupra Legii nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã, în Dreptul
nr. 1/2000, p. 3; E. Florescu, Discuþii privind competenþa instanþelor judecãtoreºti cu referire
la unele hotãrâri ale adunãrii generale a acþionarilor societãþilor comerciale ori ale
judecãtorului � delegat, în Dreptul nr. 12/1998, p. 32; A. Cotuþiu, Competenþa teritorialã a
instanþelor judecãtoreºti în soluþionarea conflictelor de muncã, în Dreptul nr. 8/2001, p. 87;
C. Arcu, Recunoaºterea în România a hotãrârilor judecãtoreºti ºi a deciziilor administrative
strãine în materia ocrotirii minorilor, în Dreptul nr. 9/2000, p. 52; I. Imbrescu, A. Vasile,
Inadmisibilitatea schimbãrii prenumelui adoptatului printr-o hotãrâre judecãtoreascã de
încuviinþare a adopþiei, în Dreptul nr. 6/2000, p. 82; I. Leº, Noile modificãri aduse Codului de
procedurã civilã prin O.U.G. nr. 58/2003, în Dreptul nr. 10/2003, p. 5 ; G. Bârligeanu,
Gh. Oprea, A. Nicolae, M. Nicolae, Competenþa materialã a instanþelor judecãtoreºti dacã
subsecvent formulãrii acþiunii în anulare în temeiul art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001 se
solicitã, pe cale incidentalã, ºi declararea nulitãþii absolute a actului juridic de înstrãinare a
imobilului în litigiu, în Dreptul nr. 9/2003, p. 102; M.-M. Pivniceru, M. Gaiþã, Principalele
acþiuni în justiþie izvorâte din contractul de întreþinere ºi prescripþia extinctivã privitoare la
acestea, în Dreptul nr. 8/2003, p. 76; D. Apostol-Tofan, Regimul juridic actual aplicabil contra-
venþiilor. Aspecte de drept procesual, în C.J. nr. 7/2002, p. 1; G. Boroi, D. Boroi, Consideraþii
referitoare la procedura somaþiei de platã, în C.J. nr. 4/2002, p. 1; Gh. Dobrican, Modificãrile
ºi completãrile aduse Codului de procedurã civilã prin O.U.G. nr. 58/2003, în C.J. nr. 8/2003,
p. 22; I. Leº, S. Spinei, Noile modificãri aduse Codului de procedurã civilã în urma aprobãrii
O.U.G. nr. 58/2003 prin Legea nr. 195/2004, în C.J. nr. 6/2004, p. 1; C. Constantin, Gh. Buzatu,
Instanþa competentã sã dispunã înregistrarea asociaþilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii în
registrul asociaþilor, în Dreptul nr. 8/2002, p. 123; A. Cotuþiu, Consideraþii referitoare la
rãspunderea statului pentru erori judiciare penale, în Dreptul nr. 1/2003, p. 69; C. Leaua,
Unele aspecte procedurale cu privire la excluderea asociaþiilor din societãþile comerciale, în
Dreptul nr. 12/2002, p. 100; Al. Þiclea, Soluþionarea conflictelor de muncã o nouã reglementare,
în R.D.C. nr. 1/2000, p. 59; Gh. Piperea, Radiere. Calitate procesualã activã. Prejudiciul avut
în vedere de art. 25 din Legea nr. 26/1990. Raportul dintre acþiunea în anularea hotãrârii
adunãrii generale ºi acþiunea în radierea unei menþiuni din Registrul comerþului, în R.D.C. nr.
4/2000, p. 113; O. Podaru, Consideraþii privind recursul ierarhic în procedura prealabilã a
contenciosului administrativ român, în R.D.C. nr. 6/2000, p. 80.

PRACTICÃ JUDICIARÃ

I. Criteriul valoric

1. Caracterul normei. 1) Dispoziþiile
legale cu privire la competenþa materialã
a tribunalului au caracter imperativ ºi nu
pot fi înlãturate prin acordul sau achiesa-
rea pãrþilor (C.S.J., s. civ., dec. nr. 458/1994,
în Dreptul nr. 12/1994, p. 55);

2) Competenþa dupã valoarea obiec-
tului litigiului este de ordine publicã ºi se
poate invoca în orice fazã a procesului,
chiar ºi din oficiu (Trib. Suprem, s. civ.,
dec. nr. 2534/1972, în I.G. Mihuþã, Reper-
toriu II, p. 351, nr. 18);

Notã: Actualmente, potrivit art. 1591

alin. (2), introdus prin Legea nr. 202/2010

Art. 2
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necompetenþa materialã, deºi este de
ordine publicã, nu mai poate fi invocatã
în orice fazã a procesului, ci numai în
faþa primei instanþe, in limine litis.

2. Valoarea pretenþiilor pãrþii. 1) Chiar
dacã valoarea totalã a lucrãrilor convenite
de pãrþi este superioarã, ceea ce intere-
seazã în legãturã cu stabilirea competenþei
este valoarea pretenþiilor deduse în
judecatã (Trib. Suprem, s. civ., dec.
nr. 998/1970, în I.G. Mihuþã, Repertoriu
II, p. 351, nr. 19);

2) În cauzã, prin cererea de chemare
în judecatã, s-a solicitat rezoluþiunea unui
antecontract de vânzare-cumpãrare
având ca obiect un imobil în valoare de
220.000 Euro, precum ºi repunerea pãr-
þilor în situaþia anterioarã, în sensul resti-
tuirii avansului de 18.000 Euro. Valoarea
litigiului se raporteazã, în aceastã situaþie,
la valoarea avansului ºi nu la valoarea în-
tregului imobil, întrucât prin antecontrac-
tul de vânzare-cumpãrare nu s-a transmis
un drept de proprietate asupra imobilului,
pentru a fi avutã în vedere valoarea aces-
tuia, din aceastã convenþie nãscându-se
doar o obligaþie de a face, în sensul de a
încheia în viitor contractul promis.

Obiectul cererii de chemare în jude-
catã îl constituie, aºadar, rezoluþiunea
unei convenþii ce are ca obiect un drept
de creanþã, cu consecinþa repunerii
pãrþilor în situaþia anterioarã în formula
restituirii avansului, acesta determinând
valoarea obiectului litigiului.

Valoarea obiectului litigiului determinã
atât competenþa, cât ºi cuantumul taxei
judiciare de timbru, neputându-se vorbi
de o valoare a obiectului pentru determi-
narea competenþei ºi de o altã valoare a
obiectului pentru stabilirea taxei judiciare
de timbru.

Valoarea întregului imobil ar fi fost
determinantã în stabilirea competenþei ºi,
implicit, a taxei judiciare de timbru, doar

în situaþia în care s-ar fi cerut fie executarea
silitã a antecontractului de vânzare-cum-
pãrare, cu alte cuvinte obligarea la în-
cheierea contractului autentic translativ
de proprietate pentru întregul imobil, fie
în situaþia în care s-ar fi cerut rezoluþiunea
chiar a contractului autentic de vânzare-
cumpãrare translativ de proprietate, repu-
nerea pãrþilor în situaþia anterioarã însem-
nând redobândirea dreptului de pro-
prietate asupra întregului imobil (C.A.
Cluj, s. civ., de mun. ºi asig. soc., pt. min.
ºi fam., dec. nr. 188/R din 28 ianuarie
2010, www.portal.just.ro);

3. Cererea introductivã. Competenþa
instanþei se stabileºte în funcþie de valoa-
rea indicatã în cererea introductivã de
instanþã (Cas. I, 9 martie 1904, 5 aprilie
1910, Em. Dan, Codul adnotat, p. 43,
nr. 4 ºi nr. 1);

4. Coparticipare procesualã activã.
1) Stabilirea competenþei materiale
trebuie apreciatã în raport de cuantumul
fiecãrei pretenþii în parte. Împrejurarea cã
s-a formulat o acþiune unicã de cãtre mai
mulþi reclamanþi constituie doar o pro-
blemã de mai bunã administrare a justiþiei.
De aici nu se poate trage însã concluzia
cã ar exista un raport juridic unitar între
reclamanþi ºi pârât ºi cã, deci, la deter-
minarea competenþei ar trebui sã se aibã
în vedere valoarea cumulatã a tuturor
pretenþiilor invocate de reclamanþi. Recla-
manþii, care au contractat construirea de
locuinþe proprietate personalã, au chemat
în judecatã întreprinderea pentru construi-
rea ºi vânzarea de locuinþe proprietate
personalã, spre a se constata cã lucrãrile
nu s-au executat conform devizului ºi,
ca atare, fiecare proprietar urmeazã sã fie
despãgubit cu valoarea respectivã, astfel
cã, deºi au formulat o acþiune comunã,
au invocat fiecare în parte un drept pro-
priu, rezultând din contracte individuale,
fãrã sã existe indivizibilitate sau solida-

Art. 2
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ritate în ceea ce priveºte obligaþiile asu-
mate, încât instanþa se gãsea în faþa unei
pluralitãþi de acþiuni cu obiecte juridice
proprii ºi efecte diferenþiate pentru fiecare
contract în parte (Trib. Suprem, s. civ.,
dec. nr. 2163/1974, în C.D. 1974,
p. 255. În acelaºi sens, a se vedea dec.
nr. 1937/1973, în C.D. 1973, p. 300);

2) Nu valoarea totalã a pretenþiilor
invocate de mai mulþi reclamanþi, care
cheamã în judecatã pe acelaºi pârât, dar
pentru obligaþii rezultând din raporturi
juridice distincte � constatarea nulitãþii a
trei contracte de vânzare-cumpãrare
diferite , determinã instanþa competentã
din punct de vedere material. Întrucât
valoarea obiectului fiecãreia din cele trei
cereri atrage competenþa judecãtoriei,
aceasta va soluþiona procesul în primã
instanþã (C.S.J., s. civ., dec. nr. 3499/2000);

5. Cerere reconvenþionalã. În deter-
minarea competenþei unei instanþe nu
trebuie sã se adune suma reclamatã în
petiþia introductivã cu suma pretinsã prin
cererea reconvenþionalã (Cas. I, 21 oc-
tombrie 1896, Em. Dan, Codul adnotat,
p. 43, nr. 7);

6. Dobânzi. 1) În cazul în care se
solicitã dobânzi pentru viitor, adicã
pentru perioada de dupã introducerea
acþiunii, ele nu se cumuleazã cu suma
pretinsã prin acþiune ºi, ca atare, nu
influenþeazã valoarea acesteia ºi, deci,
competenþa instanþei. Dimpotrivã, dacã
dobânda pretinsã se referã la un interval
de timp premergãtor introducerii acþiunii,
ea reprezintã o sumã certã ºi, ca atare,
face parte integrantã din obiectul acþiunii,
determinând valoarea acesteia ºi implicit
competenþa instanþei care urmeazã sã
judece litigiul (Trib. Suprem, s. civ., dec.
nr. 522/1971, în C.D. 1971, p. 182);

Notã: Partea a doua a soluþiei, deºi
acceptatã de majoritatea doctrinei, nu

este la adãpost de orice criticã. Dacã se
formuleazã o cerere principalã ºi una sau
mai multe cereri accesorii, instanþa com-
petentã se determinã în funcþie de valoa-
rea obiectului cererii principale, conclu-
zie desprinsã din prevederile art. 17
C. proc. civ.

2) Dacã veniturile pretinse de recla-
mant se referã la un interval de timp pre-
mergãtor cererii de chemare în judecatã
ºi reprezintã o sumã certã, ele fac parte
integrantã din cuprinsul acþiunii ºi deter-
minã atât valoarea acesteia, cât ºi com-
petenþa instanþei ce urmeazã sã judece
litigiul (Trib. Suprem, s. civ., dec.
nr. 1589/1972, în I.G. Mihuþã, Repertoriu
II, p. 354, nr. 33);

7. Diminuarea cuantumului preten-
þiilor. Împrejurarea cã, într-un litigiu
comercial, dupã administrarea probelor,
reclamanta ºi-a micºorat pretenþiile sub
limita prevãzutã de art. 2 pct. 1 lit. a)
C. proc. civ. nu este de naturã a determina
declinarea competenþei, faþã de faptul cã,
în raport de suma pretinsã prin cererea
de chemare în judecatã, sesizarea
instanþei a fost conformã legii (C.A.
Braºov, s. civ., dec. nr. 99/1996, în C.D.
1996, p. 131);

8. Acþiune în declararea simulaþiei.
Stabilirea competenþei dupã valoarea
obiectului cererii deduse în judecatã are
loc ºi în cazul în care litigiul poartã asupra
caracterului simulat al unui act de
vânzare-cumpãrare a unui imobil, prin
obiect înþelegându-se ceea ce se cere sã
rezolve instanþa prin acþiunea introdusã
(Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1598/1971,
în C.D. 1971, p. 187);

9. Acþiune petitorie. Drept real imo-
biliar. 1) Acþiunile întemeiate pe dispo-
ziþiile art. 34 alin. (1) din Decretul-lege
nr. 115/1938, prin care se invocã neva-
labilitatea titlului în temeiul cãruia s-a
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fãcut înscrierea în cartea funciarã, a cãrei
rectificare sau radiere se solicitã, se
soluþioneazã de instanþele competente
dupã valoarea litigiului (C.S.J., s. civ., dec.
nr. 2289/2000);

2) Independent de denumirea pe care
reclamantul a înþeles sã o dea acþiunii
civile exercitate, obiectul acesteia relevã
cã litigiul poartã asupra unui drept
patrimonial, dreptul de proprietate
asupra unei parcele funciare, disputatã
fiind apartenenþa acestuia la patrimoniul
uneia sau alteia din pãrþi. Acþiunea este
una petitorie, care tinde la recunoaºterea
dreptului real imobiliar, ea privind însuºi
fondul dreptului.

Nu este vorba de o acþiune în rectifi-
care de natura celei care face obiectul
reglementãrii prevederilor art. 127,
art. 138 din Decretul-lege nr. 115/1938,
în competenþa de primã instanþã a
judecãtoriei.

Acþiunea este întemeiatã pe art. 36
pct. 1 ºi 4 din Legea nr. 7/1996(1), astfel
cã, în absenþa unor norme speciale de
competenþã, determinantã în stabilirea
competenþei este valoarea dreptului
litigios deoarece se uzeazã de acest mijloc
pentru soluþionarea problemelor legate
de fondul dreptului.

Cum imobilul în litigiu are o valoare
de inventar de peste 1 miliard lei, soluþio-
narea cauzei în primã instanþã de jude-
cãtorie s-a fãcut cu încãlcarea normelor
de competenþã dupã materie (C.A. Cluj,
s. civ., de mun. ºi asig. soc., pt. min. ºi
fam., dec. nr. 2471/A/2004, în B.J. 2004,
p. 198).

Notã: Chiar dacã acþiunea în rectifica-
rea cãrþii funciare este o acþiune în reali-
zarea dreptului, nu credem cã se aplicã,
pentru determinarea competenþei de solu-
þionare în primã instanþã, criteriul valoric.

Obiectul unei astfel de acþiuni îl repre-
zintã radierea sau modificarea unei
menþiuni din cuprinsul cãrþii funciare ºi
nu este evaluabil în bani. Prin urmare,
dacã acþiunea în rectificare este introdusã
pe cale principalã, competenþa de soluþio-
nare în primã instanþã va aparþine întot-
deauna judecãtoriei, ca fiind instanþã cu
plenitudine de competenþã.

Numai dacã este formulatã ca cerere
accesorie uneia principale cu obiect
evaluabil în bani (anulare, reziliere,
rezoluþiune a unui contract) competenþa
se va determina în funcþie de valoarea
obiectului cererii principale, în aplicarea
dispoziþiilor art. 17 C. proc. civ.

10. Acþiune în rectificarea cãrþii
funciare. Acþiunea în rectificarea cãrþii
funciare, având ca obiect radierea drep-
tului de proprietate înscris în temeiul unei
hotãrâri judecãtoreºti, care a fost ulterior
casatã de instanþa de recurs, are caracter
principal, de sine stãtãtor, iar competenþa
materialã de soluþionare a acþiunii revine
judecãtoriei, fãrã a avea relevanþã, în ceea
ce priveºte determinarea competenþei
materiale, valoarea imobilului (C.A.
Timiºoara, s. civ., dec. nr. 2702 din 7
decembrie 2006, în Buletinul Curþilor de
Apel nr. 1/2007, p. 17-18);

11. Constatarea nulitãþii unui contract
de vânzare-cumpãrare. 1) Având în
vedere cã litigiul are un obiect evaluabil
în bani � constatarea nulitãþii contractului
de vânzare-cumpãrare ºi revendicarea
imobilului � cã valoarea obiectului pricinii
este sub un miliard de lei, instanþa consta-
tã cã, potrivit art. 2821 C. proc. civ., calea
de atac ce se poate exercita împotriva
sentinþei este numai recursul, sentinþa
fiind pronunþatã dupã intrarea în vigoare
a Legii nr. 195/2004 (C.A. Bucureºti,

(1) În urma republicãrii Legii nr. 7/1996, art. 36 a devenit art. 34.
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s. a IX-a civ. ºi pentru cauze priv. prop.
int., dec. nr. 69/2005);

2) Obiectul principal al cererii, cel care
determinã competenþa materialã a
instanþei, constã în solicitarea reclaman-
tului de a se constata nulitatea absolutã a
contractului de vânzare-cumpãrare.
Acest capãt de cerere este neevaluabil în
bani, dar sunt evaluabile în bani cererile
accesorii de restituire a prestaþiilor, cereri
care, în temeiul art. 17 C. proc. civ.,
urmeazã însã a fi soluþionate tot de instan-
þa competentã sã soluþioneze petitul
principal (C.A. Cluj, s. com. ºi de cont.
adm., dec. nr. 354/2004, în B.J. 2004,
p. 201).

Notã: Nu împãrtãºim punctul de
vedere exprimat în hotãrârea rezumatã
mai sus, potrivit cãruia capãtul de cerere
având ca obiect constatarea nulitãþii
contractului de vânzare-cumpãrare este
neevaluabil în bani.

În realitate, chiar dacã nu se formu-
leazã ºi o cerere de restituire a preþului
sau, dupã caz, a bunului vândut, cererea
de constatare a nulitãþii contractului
urmãreºte un scop patrimonial ºi, în caz
de admitere, are un astfel de efect, prin
aceea cã determinã reîntoarcerea drep-
tului înstrãinat în patrimoniul vânzãto-
rului, drept care este evaluabil în bani;

Aceastã observaþie îºi pãstreazã vala-
bilitatea în condiþiile în care, consta-
tându-se existenþa unei practici neunitare,
chestiunea de drept controversatã a fost
soluþionatã pe calea unui recurs în
interesul legii, în sensul arãtat. A se vedea,
în acest sens, I.C.C.J., S.U., Dec.
nr. XXXII/2008, infra, p. 38;

3) La stabilirea competenþei materiale
dupã valoare, în cadrul acþiunii în
nulitatea actului juridic, trebuie avut în
vedere preþul consemnat în contractul de
vânzare-cumpãrare, deoarece, cât timp

nu este contestat, preþul constituie singu-
rul element de apreciere de naturã obiec-
tivã, neavând relevanþã pentru stabilirea
competenþei dupã valoare estimarea imo-
bilului fãcutã de un organ fiscal ºi valoa-
rea stabilitã ulterior în cadrul unui proces
pe cale de expertizã, deoarece, în aceste
din urmã situaþii, stabilirea competenþei
materiale ar depinde, în totalitate, de un
factor subiectiv ºi, în orice caz, exterior
actului juridic ce se cerea fi anulat.

Cum acþiunea reclamantului nu este
în revendicare imobiliarã, întrucât nu se
pot contesta legãturile ce existã între
acþiunea în nulitate ºi contract, ºi cum
prin nulitate se urmãreºte sancþionarea
actului juridic cu lipsirea lui de efectele
contrare normelor juridice edictate pentru
încheierea sa valabilã, înseamnã cã la
stabilirea instanþei competente sã soluþio-
neze acþiunea are relevanþã exclusivã doar
cuantumul preþului stipulat în actul a
cãrui nulitate se cere în justiþie, iar nu alte
evaluãri strãine contractului (I.C.C.J., s.
civ. ºi de propr. int., dec. nr. 5198/2005,
în B.J.- Bazã de date).

Notã: Nu suntem de acord cu acest
punct de vedere. Preþuirea obiectului
cererii de chemare în judecatã se face,
conform art. 112 pct. 3 C. proc. civ., de
cãtre reclamant.

Dacã se cere anularea/constatarea
nulitãþii unui contract de vânzare-cumpã-
rare, nimic nu poate împiedica pe recla-
mant sã arate cã valoarea bunului litigios
este alta decât cea menþionatã în contract,
ca atunci când, de pildã, a avut loc
trecerea unei perioade însemnate de timp
însoþitã de o devalorizare a monedei ori
de o creºtere a valorii bunului, ori când
se invocã, de exemplu, cã preþul vânzãrii
este neserios.

Dacã aceastã valoare este contestatã
ori instanþa are îndoieli cu privire la
evaluarea formulatã de reclamant, se
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poate dispune administrarea de dovezi
pe acest aspect de care depinde, în
numeroase cazuri, stabilirea timbrajului,
dar ºi a instanþei competente ºi a cãii de
atac ce se poate exercita.

Desigur cã într-o acþiune în pretenþii,
evaluarea fãcutã de reclamant prin
cererea de chemare în judecatã este singu-
ra determinantã, deoarece a administra
probe cu privire la întinderea acestora
înseamnã chiar judecarea fondului
cauzei.

II. Materia comercialã

12. Cerere cu caracter nepatrimonial.
Tribunalele au plenitudinea de compe-
tenþã în materie comercialã, în ceea ce
priveºte judecata în primã instanþã, având
competenþa sã soluþioneze atât cererile
care nu au caracter patrimonial, în cadrul
procedurii necontencioase sau în pro-
cedura contencioasã (cum ar fi excluderea
unor asociaþi, dizolvarea societãþilor,
declararea falimentului etc.), cât ºi pricinile
patrimoniale care se încadreazã în valoa-
rea prevãzutã de art. 2 pct. 1 lit. a)
C. proc. civ. (C.S.J., s. com., dec.
nr. 464/1993, în Dreptul nr. 7/1994,
p. 81);

13. Hotãrâre A.G.A. Cererea prin care
se solicitã desfiinþarea hotãrârii luate de
adunarea generalã a acþionarilor unei
societãþi comerciale cu privire la anularea
concursului de selecþie a managerului se
soluþioneazã în primã instanþã de tribu-
nalul în raza cãruia societatea îºi are
sediul (C.S.J., s. de cont. adm., dec.
nr. 971/1996, în B.J. 1996, p. 589);

14. Încãlcarea competenþei. În con-
formitate cu prevederile art. 2 pct. 1 lit. a)
C. proc. civ., tribunalul judecã în primã
instanþã procesele ºi cererile în materie
comercialã, cu excepþia celor al cãror

obiect are o valoare de pânã la 10 milioa-
ne lei inclusiv. Tribunalul învestit cu solu-
þionarea apelului în astfel de cauze trebuie
sã caseze hotãrârea judecãtoriei ºi sã
judece în fond cauza, iar nu sã-ºi decline
competenþa în favoarea curþii de apel
(C.S.J., s. com., dec. nr. 108/1996, în B.J.,
Bazã de date).

Notã: În reglementarea actualã, potrivit
art. 2 pct. 1 lit. a) C. proc. civ., tribunalul
judecã în primã instanþã în materie comer-
cialã procesele ºi cererile neevaluabile
în bani, precum ºi cele al cãror obiect are
o valoare ce depãºeºte 100.000 lei
(RON);

15. Drepturi reale imobiliare. Având
în vedere cã operaþiunile asupra dreptu-
rilor reale imobiliare sunt, fãrã nicio dis-
tincþie, acte de naturã civilã, fiindu-le
astfel aplicabilã excepþia de la prezumþia
de comercialitate instituitã de art. 4
C. com., se constatã, faþã de obiectul ºi
cauza cererii de chemare în judecatã, cã
litigiul dedus judecãþii aparþine jurisdicþiei
civile ºi cã prin soluþionarea lui în primã
instanþã de tribunal s-au încãlcat normele
de competenþã prevãzute de art. 1
alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. ce conferã ple-
nitudine de competenþã judecãtoriilor, în
afarã de procesele ºi cererile date prin
lege în competenþa altor instanþe, ipotezã
care, în speþã, nu-ºi gãseºte aplicare
(I.C.C.J., s. com., dec. nr. 2167/2006, în
B.J. � Bazã de date);

Notã: În ce ne priveºte, înclinãm spre
o soluþie mai nuanþatã, care de altfel
constituie tendinþa majoritarã a practicii
actuale, astfel cum rezultã din deciziile
rezumate mai jos;

16. Imobil care aparþine fondului de
comerþ. Anularea vânzãrii. Imobilul ce a
fãcut obiectul vânzãrii-cumpãrãrii face
parte din fondul de comerþ al intimatei-

Art. 2



18

COMPETENÞA INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI

reclamante, aºa încât actul juridic încheiat
între pãrþi care au calitatea de comercianþi
este de naturã comercialã, potrivit dispo-
ziþiilor art. 4 C. com. ºi, ca atare, ºi acþiu-
nea în anularea vânzãrii este tot de naturã
comercialã, iar competenþa materialã de
soluþionare revine instanþei comerciale,
ºi nu civile (I.C.C.J., s. com., dec.
nr. 1673/2006, în B.J. � Bazã de date);

17. Închirierea unui imobil. În cauzã
nu îºi gãseºte aplicabilitate art. 56 C. com.,
deoarece, prin dobândirea folosinþei
spaþiului bunului imobil în cauzã (prin
închiriere), bun în privinþa cãruia nu s-a
fãcut dovada cã ar face parte din fondul
de comerþ al pârâtei societate comercialã
(pentru a se putea discuta, eventual, de
comercialitatea contractului încheiat), nu
se sãvârºeºte o faptã de comerþ, astfel cã
actul în discuþie nu are caracter comercial.
Închirierea unui bun imobil are, prin sine
însãºi, un caracter civil, în condiþiile în care
Codul comercial exclude aplicarea legii
comerciale bunurilor imobile. De ase-
menea, nici din conþinutul actului nu ar
rezulta caracterul comercial, în condiþiile
în care imobilul nu a fost închiriat pentru
a fi afectat desfãºurãrii activitãþii specifice
obiectului de activitate al societãþii
comerciale, pentru a se putea susþine
sãvârºirea vreunei fapte de comerþ, ci a
fost închiriat pentru a servi ca locuinþã unei
persoane fizice (Trib. Bucureºti, s. a VI-a
com., sent. nr. 456/2006, nepublicatã);

18. Nulitate absolutã. Contract civil.
Distincþie faþã de contract comercial.
Potrivit prevederilor art. 1 din Codul
comercial, în comerþ se aplicã legea
comercialã, iar unde aceasta nu dispune
se aplicã Codul civil.

Legea comercialã, respectiv dreptul
comercial în sens larg, cuprinde normele
juridice referitoare la faptele de comerþ ºi
comercianþi. Ceea ce excede, din punctul

de vedere al analizei, limitele aplicãrii legii
comerciale intrã sub incidenþa dreptului
civil ca parte integrantã a dreptului privat.

Legea comercialã românã cârmuieºte
actele juridice, faptele ºi operaþiunile con-
siderate ca fiind fapte obiective de comerþ
prin art. 3 C. com., precum ºi, în temeiul
prezumþiei de comercialitate stabilite prin
art. 4 C. com., raporturile juridice la care
participã persoanele care au calitatea de
comerciant, cu excepþia cazului în care,
totuºi, actele juridice asumate de comer-
ciant sunt de naturã civilã. În speþã, recla-
mantul nu este comerciant, deoarece,
potrivit prevederilor art. 8 C. com., statul,
judeþul ºi comuna, persoane juridice de
drept public, conform dispoziþiilor art. 19
din Legea nr. 215/2001, nu pot avea cali-
tatea de comercianþi.

De asemenea, pârâþii, chiriaºi ai aparta-
mentului cu destinaþie de locuinþã, nu sunt
comercianþi, deoarece, prin încheierea
contractului, în calitate de cumpãrãtori,
nu au efectuat o faptã de comerþ în sensul
definit de art. 7 C. com.

Este de menþionat faptul cã un contract
de vânzare-cumpãrare comercialã se deo-
sebeºte esenþial de contractul corespun-
zãtor cârmuit de legea civilã prin îndepli-
nirea unei funcþii economice de inter-
punere în schimbul bunurilor.

Cu alte cuvinte, trãsãtura distinctivã a
contractului comercial faþã de cel civil este
intenþia de revânzare, dedusã din împreju-
rarea, arãtatã în art. 3 pct. 1 C. com., cã
bunul a fost cumpãrat în scop de revân-
zare.

Întrucât, aºa cum s-a arãtat, pãrþile
contractului în litigiu nu sunt comercianþi,
prezumþia de comercialitate instituitã prin
art. 4 C. com. nu este, contrar celor susþi-
nute de judecãtorie, datã în cauza de faþã.

Totodatã, nu rezultã din probele de la
dosar cã vânzarea apartamentului este
faptã obiectivã de comerþ, în sensul art. 3
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C. com., deoarece nu s-a susþinut ºi nici
dovedit cã actul juridic a fost încheiat în
scop speculativ, adicã cu intenþia revân-
zãrii.

Admiþând cã vânzarea de imobile,
faptã neprevãzutã de art. 3 C. com., poate
avea caracter comercial, nici aceastã situa-
þie nu poate fi reþinutã în speþã, deoarece
apartamentul nu face parte dintr-un fond
de comerþ ºi nici nu este destinat unei
activitãþi comerciale, acesta fiind destinat,
din momentul construirii din fonduri
centralizate ale statului, cât ºi la data
vânzãrii, pentru a servi drept locuinþã.

Faþã de cele arãtate, rezultã cert faptul
cã actul juridic a cãrui validitate formeazã
obiectul acþiunii este civil, deoarece nu a
fost încheiat între comercianþi ºi nici nu
constituie o �faptã� obiectivã de comerþ,
în sensul art. 3 C. com.

În consecinþã, litigiul având ca obiect
constatarea nulitãþii contractului excede
legii comerciale, fiind aplicabile normele
dreptului civil ºi, deci, cele care cârmuiesc
jurisdicþia civilã, competenþa de solu-
þionare revenind judecãtoriei ca instanþã
de fond, competentã material (Trib.
Botoºani, sent. nr. 1059/2004, în Jurispru-
denþã naþionalã 2004-2005, p. 236);

19. Nulitate absolutã. Contract
comercial. Litigiul privind constatarea
nulitãþii absolute a unui contract de
vânzare-cumpãrare a unui spaþiu comer-
cial ºi obligarea la plata chiriei este în com-
petenþa de primã instanþã a tribunalului
(C.A. Piteºti, s. com. ºi de cont. adm., dec.
nr. 94/1998, în C.P.J. 1998, p. 141).

Notã: Cererea în nulitatea absolutã a
unui act juridic nu este o cerere (acþiune)
în constatare (art. 111 C. proc. civ.), ci este
o cerere în realizare, ca, de altfel, ºi cere-
rea prin care se solicitã declararea nulitã-
þii relative. Indiferent de felul nulitãþii,
instanþa verificã existenþa sau inexistenþa

cauzei de nulitate, iar, în caz afirmativ, va
pronunþa nulitatea, deci va desfiinþa actul
juridic. Pentru a fi vorba despre o cerere
(acþiune) în constatare, ar trebui ca nulita-
tea absolutã sã opereze, în puterea legii,
deci independent de o hotãrâre judecã-
toreascã, însã, în sistemul nostru de drept,
nu existã aºa-numitele �nulitãþi de drept�.
(În acest sens, Trib. Suprem, s. civ., dec.
nr. 101/1970; Trib. Suprem, s. civ., dec.
nr. 1120/1972, în I.G. Mihuþã, Repertoriu
II, p. 360);

20. Proprietate imobiliarã. Aspectele
legate de rezolvarea situaþiei patrimoniului
societãþii comerciale au caracter comercial,
iar litigiile referitoare la acestea sunt de
competenþa tribunalului în primã instanþã,
potrivit art. 2 pct. 1 lit. a) C. proc. civ. Litigiile
legate de rezolvarea dreptului de proprie-
tate asupra bunurilor imobile sunt de drept
comun, iar competenþa soluþionãrii în
primã instanþã revine judecãtoriei (C.A.
Piteºti, s. com. ºi de cont. adm., dec.
nr. 149/1998, în C.P.J. 1998, p. 144).

Notã: Subliniem însã cã, în ambele
situaþii, este aplicabil criteriul valorii
obiectului litigiului comercial sau, dupã
caz, civil;

21. Contract de locaþie de gestiune.
1) Contractul de locaþie de gestiune este
un contract comercial, aºa încât, având
de soluþionat litigiul privind modalitãþile
de îndeplinire a clauzelor unui astfel de
contract, tribunalul este competent sã
soluþioneze cauza în primã instanþã (C.A.
Craiova, s. civ., dec. nr. 308/1998);

2) Cererea de reziliere a unui contract
de locaþie de gestiune, indiferent de
valoarea lui, este de competenþa în primã
instanþã a tribunalului (C.S.J., s. com., dec.
nr. 1032/1997, în B.J., 1997, p. 507).

Notã: Într-o opinie, cererea prin care
se solicitã constatarea nulitãþii, anularea,
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rezilierea/rezoluþiunea unui contract
comercial este consideratã ca fiind o
cerere neevaluabilã pecuniar, astfel încât
se judecã, în primã instanþã, de cãtre
tribunal. De asemenea, în aplicarea
art. 17 C. proc. civ, aceeaºi instanþã ar fi
competentã ºi atunci când s-ar formula
ºi un capãt de cerere accesoriu, prin care
s-ar pretinde restituirea prestaþiilor execu-
tate în baza contractului comercial res-
pectiv, indiferent de valoarea acestora.
Totuºi, cererea prin care se solicitã des-
fiinþarea sau desfacerea unui act juridic
patrimonial trebuie calificatã ca o cerere
patrimonialã, indiferent dacã se pretinde
sau nu ºi restituirea prestaþiilor, aºa încât
urmeazã sã se aplice criteriul valoric. A
se vedea ºi supra, Nota de la speþa
nr. 10.2. ºi, respectiv, I.C.C.J., S.U., dec.
nr. XXXII/2008 (M. Of. nr. 830 din 10
decembrie 2008);

22. Închirierea de spaþiu comercial.
1) Contractul de închiriere, în care îºi au
izvorul pretenþiile reclamantei, a avut ca
obiect un spaþiu comercial, care face parte
din fondul de comerþ al unei societãþi
comerciale; prin urmare, litigiul având ca
obiect respectivul spaþiu, pretenþiile rezul-
tând din folosirea sa, chiria ºi penalitãþile
aferente � ca venituri realizate de un agent
economic din prestarea serviciilor de
închiriere, evidenþiate ca atare în conta-
bilitatea societãþii � are o naturã comer-
cialã ºi este de competenþa tribunalului în
primã instanþã (C.A. Ploieºti, s. com. ºi de
cont. adm., dec. nr. 477/2000);

2) Potrivit art. 4 C. com. coroborat cu
art. 56 C. com., contractului de închiriere
a spaþiului comercial îi este aplicabilã
legea comercialã, motiv pentru care ºi
acþiunea în evacuare, ca urmare a expi-
rãrii contractului, revenea în competenþa
tribunalului, în primã instanþã, conform
dispoziþiilor art. 2 pct. 1 C. proc. civ., ºi nu

judecãtoriei, cum greºit a apreciat instanþa
de apel (C.S.J., s. com., dec. nr. 4129/2000);

3) Competenþa soluþionãrii, în primã
instanþã, a cauzei ce are ca obiect pretenþii
izvorâte din închirierea unor spaþii comer-
ciale aparþine tribunalului, iar nu judecã-
toriei, fiind vorba despre un litigiu comer-
cial (C.A. Bacãu, s. civ., dec. nr. 40/1997,
în Jurisprudenþa 1997, p. 25).

4) Contractul de locaþiune nu are întot-
deauna o naturã exclusiv civilã ºi el
dobândeºte caracterul unui act de comerþ
atunci când, ca în speþã, este încheiat de
un comerciant, când acel contract este
în legãturã cu comerþul pe care-l exercitã
societatea.

Prezumþia de comercialitate se aplicã
la toate actele comerciantului având în
vedere cã aceste acte sunt un accesoriu al
operaþiunii comerciale principale.

Cum, în speþã, spaþiul care constituie
obiectul litigiului dedus judecãþii este
destinat îndeplinirii obiectului de activitate
al societãþii reclamante, respectiv comerþ
cu medicamente, rezultã cã litigiul are
naturã comercialã, ºi nu civilã, cum greºit
a reþinut instanþa de apel (I.C.C.J., s. com.,
dec. nr. 3917/2005, în B.J. � Bazã de date).

Notã: Contrar soluþiei dominante în
doctrinã, jurisprudenþa din ultima vreme
este constantã în a considera cã locaþiu-
nea imobilelor cu destinaþie de spaþii
comerciale constituie act de comerþ;

23. Obligaþie de a face. Acþiunea
privind obligaþia de a face (de a se vinde
un magazin ce constituie fond de comerþ)
are caracter comercial, iar competenþa
soluþionãrii în primã instanþã revine tribu-
nalului (C.A. Piteºti, s. com. ºi de cont.
adm., dec. nr. 263/1998 ºi dec. nr. 355/
1998, în C.P.J. 1998, p. 142 ºi p. 143);

24. Contract de concesiune. Autori-
tate publicã ºi societate comercialã.

Art. 2


