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ZIUA 1 : 18 noiembrie 2011 

0900-1000 Înregistrarea participan ilor

1000-1330
Ceremonia de aniversare  -  Sala Albastr  a Universit ii din Craiova

Acordarea titlului Doctor Honoris Causa
Prof. univ. dr. Nicolae POPA

Prof. univ. dr. Patrick CHARLOT

1330-1430 Pauz  de prânz

1430-1600 Desf urarea lucr rilor în plen – Sesiunea I
Sala Albastr  a Universit ii din Craiova

Prezideaz :
Prof. univ. dr. Dan Claudiu D NI OR
Prof. univ. dr. Patrick CHARLOT 

Moderatori/Keynotespeakers:
Conf.  univ. dr. Daniel GHI

Asist. univ. dr. M d lin Savu TICU
1430-1500 Lexicul Noului Cod civil 

Prof. univ. dr. Paul Vasilescu
Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca,

Facultatea de Drept



1500-1530 La justice administrative française à l'aube du XXIèsiècle : bilan et perspectives 

Prof. Dr. YanLaidié
Universitaté de Bourgogne, Dijon, Fran a

1530-1600 Le projet de révision de la révision du droit des sanctionspénales : le 
systèmejuridiquesuisseest-ildevenuinstable ? 

Prof. Dr. Nicolas Queloz
Faculté de droit – Université de Fribourg (Suisse)

1600-1630 Pauz  de cafea

1630-1800
Moderatori/Keynotespeakers: 

Prof.  univ. dr. Marian NICOLAE                                                    Lect. univ. dr. Mircea BOB
Desf urarea lucr rilor în plen – Sesiunea II

Sala Albastr  a Universit ii din Craiova
1630-1700 Principiul aplic rii imediate a legii noi i Noul Cod civil 

Prof. univ. dr. Marian Nicolae/
Universitatea din Bucure ti, 

Facultatea de Drept
1700-1730 Infrac iunea de omor calificat în noul Cod penal  

Prof. univ. dr. Valerian Dumitru Cioclei
Universitatea din Bucure ti, 

Facultatea de Drept
1730-1800 Pot fi cumulate alegerile locale cu cele parlamentare? 

Prof. univ. dr. Verginia Vedina /
Universitatea din Bucure ti, 

Facultatea de Drept
1800-1830 Începutul i încetarea capacit ii de folosin  a persoanei fizice în reglementarea noului 

Cod civil 
Prof. univ. dr. Eugen Chelaru

Universitatea din Pite ti,
 Facultatea de tiin e Juridice i Administrative

ZIUA 2 : 19 noiembrie 2011 

0930-1100 Desf urarea lucr rilor în plen – Sesiunea III
Sala Albastr  a Universit ii din Craiova

Prezideaz :
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL 
Prof. univ. dr. YanLAIDIÉ 

Moderatori/Keynotespeakers:
Conf.. univ. dr. Lucian S ULEANU

Lect. univ. dr. Robert BISCHIN
0930-0950 L'harmonisationeuropéenne du droitinternationalprivé, entrestabilité et réforme 

Conf. dr. Annie Bottiau
Université Lille 2,

Droit et Santé, Lille, Fran a



950-1010 Pactul de op iune i promisiunea de a contracta în Noul Cod Civil 

Prof. univ. dr. Romeo-Radu Popescu/
Universitatea din Bucure ti, 

Facultatea de Drept
1010-1030 Contractul de credit bancar la impactul cu noul Cod civil 

Conf. univ. dr. Lucian Bercea/
Universitatea de Vest Timi oara

Facultatea de Drept
1030-1100 Noul Cod civil: texte noi pentru solu ii vechi 

Bogdan Dumitrache/
Executor judec toresc

1100-1130 Pauz  de cafea

1130-1330 Desf urarea lucr rilor pe sec iuni
Sala Albastr  a Universit ii din Craiova/Amfiteatrul „Dr gan” al Facult ii de Drept

Sec iunea 1: Drept privat - stabilitate 
i reform

Sec iunea a 2-a: Drept public -
stabilitate i reform

Prezideaz :
Prof. univ. dr. Gabriel OLTEANU 

Conf. Annie BOTTIAU 
Moderatori/Keynotespeakers: 

Lect. univ. dr. Adrian Barbu ILIE  
Asist. univ. dr. Lavinia SMARANDACHE 

Prezideaz :
Conf. univ. dr. Adrian BOGDAN 

Prof. Nicolas QUELOZ 
Moderatori/Keynotespeakers: 

Conf. univ. dr. Ruxandra R DUCANU 
Lect. univ. dr. George GÎRLE TEANU

Op iunea succesoral  în noul Cod civil 

Lect. univ. dr. Mircea Bob/ 
Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj-

Napoca, Facultatea de Drept

Despre cunoa terea juridic  integrativ

Prof. univ. dr. Ion Craiovan/ 
Universitatea „George Bari iu” din Bra ov,

Facultatea de Drept
Iussepulcri – între tradi ie i modernitate 

Prof. univ. dr. Cristinel Murzea/ 
Universitatea Transilvania din Bra ov, 

Facultatea de Drept

Regimul juridic al serviciilor de interes 
economic general în România - concepte i
aspecte potrivit Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European i Consiliului  i

OUG nr. 49 din 20 mai 2009 

Conf. univ. dr. Daiana Maura Vesma
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea de Drept
Utilitatea i imperfec iunile procedurii cu 

privire la cererile de valoare redus
reglementat  de Noul Cod de Procedur

Civil

Prof. univ. dr. Radu Motica,  
Drd. tefan Lucaciuc/ 

Universitatea de Vest Timi oara
Facultatea de Drept 

Particularit i ale regimului juridic ale 
contractului administrativ – fundament al 

parteneriatului public privat (doctrina 
francez i româneasc )

Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu 
Drd. Paul Nedelcu 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative



Noua reglementare de dreptul 
interna ional privat 

Lect. univ. dr. Claudiu Buglea/ 
Universitatea din Bucure ti,  

Facultatea de Drept

Responsabilitatea agen ilor implica i în 
procesul de legiferare 

Conf. univ. dr. Alina Nicu 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Tradi ia romano-bizantin  a vechiului 

drept românesc receptat  în unele inova ii 
ale Noului Cod Civil

Prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Interven ia militar  interna ional :
necesitate sau abuz. Cazul Libia 

Conf. univ. dr. Adrian Bogdan/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Considera ii cu privire la unele modific ri 

aduse dreptului colectiv al muncii prin 
Legea dialogului social nr. 62/2011 

Prof. univ. dr. Constantin Belu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Reforma sistemului electoral – între 
necesitate i interese de partid 

Lect. univ. dr. Claudia Gilia/ 
Universitatea Valahia din Târgovi te,

Facultatea de Drept i tiin e Social-Politice
Sistemul de reglementare a dreptului 
comercial în regimul Noului Cod Civil 

Prof. univ. dr. Viorel G in /
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Ocrotirea constitu ional i protec ia penal
a s n t ii publice 

Prof. univ. dr. Tudorel Toader 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i,

Facultatea de Drept
Dreptul de superficie în Noul Cod Civil

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Aplicarea principiului securit ii juridice în 
dreptul administrativ 

Prof. univ. dr. Vasilica Negru
Universitatea „Danubius” din Gala i

Facultatea de Drept
Necesitatea codific rii - perceput  sau nu 

la nivel social?

Drd. Roxana Alb stroiu,  
Drd. Ramona Dumitru (Duminic )/

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Analiz  comparativ  între excep ia de 
nelegalitate i excep ia de 

neconstitu ionalitate – rolul acestora la 
nivelul practicii judiciare 

Lect. univ. dr. Silviu Dr gan/
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Coproprietatea for at  asupra 
desp r iturilor comune din cl dirile cu mai 

multe spa ii locative apar inând unor 
proprietari diferi i reglementat  în 

dispozi iile Noului Cod Civil

Asist. univ. drd. Raluca-Lucia Cismaru 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Analiz  comparativ  privind calitatea de 
martor în procesul penal i procesul civil

Prof. univ. dr. Adi Oroveanu-Han iu, 
Asist univ. drd. Ana-Maria Moraru/ 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative



Reglementarea  daunelor morale  n
sistemul legislativ rom nesc

Drd. Alexandra Florescu,  
Drd. Corneanu Florin/ 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Institu ia judec ii prev zut  în noul cod de 
procedur  penal  în raport cu normele 

procedurale în vigoare 

Lect. univ. dr. Camil T n sescu/ 
Universitatea Cre tin  „Dimitrie Cantemir”, 

Facultatea de tiin e Juridice i
Administrative

Cuantumul rezervei descenden ilor atunci 
când la mo tenire vin descenden i

renun tori sau nevrednici. Modific rile
aduse de Noul Cod Civil în privin a

institu iilor nedemnit ii i a renun rii la 
mo tenire

Asist. univ. dr. Adela P tra cu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Publicitatea edin ei de judecat i citarea 
p r ilor în noul cod de procedur  penal  în 
raport cu normele procedurale în vigoare 

Lect. univ. dr. Gabriel T n sescu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Libertatea contractual

a so ilor potrivit Noului Cod Civil 

Conf. univ. dr. Oana Ghi
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Necesitatea ra ionaliz rii sistemului 
autorit ilor administrative autonome 

române

Asist. univ. drd. Irina Marina Laz r/
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Dreptul comercial în sistemul juridic 
actual. Întreprinderea i profesioni tii

Conf. univ. dr. Lucian S uleanu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Aplicarea dreptului Uniunii Europene de 
c tre judec torul na ional

Lect. univ. dr. Anamaria Groza/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Aspecte cu privire la orientarea 
profesional i cariera juridic

Lect. univ. dr. Veronica Nicola/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Amenajarea teritoriului i protec ia
mediului 

Lect. univ. dr. Robert Bischin/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Noul Cod Civil - modific ri legislative în 

materia  rezervei succesorale, cotit ii 
disponibile i reduc iunii liberalit ilor

Lect. univ. dr. Sorea  Maria Marieta/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Unele aspecte privind dreptul la ap rare în 
cadrul procedurilor administrative i fiscale

Drd. Adriana-Florina B l oiu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Metodologia cercet rii juridice i

importan a acesteia în formarea unei 
viitoare cariere în domeniul dreptului

Lect. univ. dr. Cristina Burtea-Cioroianu/ 
Lect. univ. dr. Simina Badea 

Încheierea tratatului interna ional în 
Republica Francez

Lect. univ. dr. Mihai Floroiu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative 



Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Noul Cod civil i aplicarea legii în timp

Asist. univ. drd. Bogdan Andrei/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Constitu ia economic

Lect. univ. dr. George Gîrle teanu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Dreptul la demnitate în Noul Cod Civil 

Drd. Izabela Bratiloveanu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Scurte considera ii privind protec ia
minorului prin prevederile Noului Cod 

Penal 

Conf. univ. dr. Ruxandra R ducanu/ 
Lect. univ. dr. Cosmin Ionescu 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Reconfigur ri succesive ale reglement rii
c ilor de atac în procedura civil  român

Lect. univ. dr. Sebastian Spinei/ 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Facultatea de Drept

Reevaluarea marjei de apreciere a statelor 
europene privind minoritarii sexuali în 

lumina dispozi iilor C.E.D.O 

Drd. Alexandra MirelaPopescu  / 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Competen a instan elor judec tore ti – 

între mica reform i Noul Cod de 
Procedur  Civil

Conf. univ. dr. Daniel Ghi
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Aspecte privind  drepturile i libert ile 
fundamentale în executarea mandatului 

european de arestare 

Lect. univ. dr. Livia Dumitrescu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Influen e ale Noului Cod civil asupra 

regimului juridic al institu iilor de credit 
persoane juridice române 

Asist. univ. dr. Lavinia Smarandache/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Dreptul la munc i dreptul la pensie în 
jurispruden a Cur ii Constitu ionale 

române - iluzia stabilit ii 

Lect. univ. dr. Elena M d lina Nica/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Drepturile fundamentale ale persoanei 

fizice in contextul noilor reglementari din 
Codul civil român 

Asist. univ. dr. M d lin-Savu Ticu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Reforma administrativ-teritorial  a 
României 

Drd. JaninaMitoiu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Identificarea persoanei fizice i

recens mântul 

Lect. univ. dr. Adrian Barbu Ilie/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Fundamentele juridice ale protec iei femeii 
în mediul familial i via a social

Conf. univ. dr. Cristina Otovescu-Fr sie/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Problema de terminologie în limbajul 

juridic

Conf. univ. dr. Diana Domnica D ni or/ 

Legile – un dialog politic? 

Prof. univ. dr. Ionel Bu e/



Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative 

Aproprierea imaginii: actualit i i
perspective 

Lect. univ. dr. Adrian Circa/  
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Facultatea de Drept

Interpretarea contractului de c tre
judec tor, între rigoarea puterii legislative 

i excesul de libertate contractual

Asist. univ. drd. Oana-Maria B lan/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Contractul de transport în reglementarea 

Noului Cod Civil 

Prof. univ. dr. tefan Scurtu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Speran ele neîmplinite de Noul Cod civil  
în materia dreptului mediului 

Conf. univ. dr. Anca Du c
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Dreptul de autor si dreptul la imagine in 

Noul Cod Civil 

Prof. univ. dr. Gabriel Olteanu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Responsabilitatea - premis  a r spunderii 
juridice 

Lect. univ. dr. Marina Loredana Belu, Lect. 
univ. dr. Adriana Elena Belu / 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative/ 

Universitatea „Spiru Haret” Bucure ti, 
Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Aspecte juridice i tehnice privind 
semn tura electronic

Conf. univ. dr. Dana G r iman/
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Cum ajung problemele cet enilor în 
agenda institu ional ?

Lect. univ. dr. M d lina Avram/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Câteva considera ii cu privire la contractul 

de agency 

Conf. univ. dr. Cristina Popa Nistorescu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Protejarea identit ii culturale în 
jurispruden a Cur ii Europene a 

Drepturilor Omului: formularea unor 
principii în materie 

Lector dr. Laura-Maria Cr ciunean/ 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  

Facultatea de Drept
Despre fundamentele inconvenientelor de 

vecin tate

Lect. univ. dr. Cornelia Muntean 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea de Drept 

Noul drept penal al minorilor – analiz
comparativ  a sistemului juridic român i

elve ian 

Asist. univ. drd. M d lina Putinei/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Principiul precau iei în luarea deciziei i

criza r spunderii civile delictuale 

Prof. univ. dr. Pompil Dr ghici/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

R spunderea juridic  în materia 
drepturilor femeilor 

Drd. DianaC lin, 
Drd. Daniela Cr ciunescu/ 



Drept i tiin e Administrative Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Obliga ia de garan ie a vânz torului în 
Noul Cod Civil 

Lect. univ. dr. Manuela Istr toaie/
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Dinamica metodelor de identificare 
criminalistic  utilizate în rile membre U.E

Conf. univ. dr. Gabriel Naghi/                
Universitatea Andrei aguna din Constan a
Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Studiu asupra formarii progresive a 
contractului in contextul reglementarilor 

din Noul Cod Civil 

Lect. univ. dr. Cristina Stanciu 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Globalizarea  luptei împotriva traficului de 
droguri 

Lect. univ. dr. Corina Naghi/ 
Universitatea Andrei aguna din Constan a
Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Contractul de vânzare-cump rare potrivit 
Noului Cod Civil 

Lect. univ. dr. Daniela Ciochin
Universitatea Cre tin  „Dimitrie Cantemir”, 

Facultatea de tiin e Juridice i
Administrative

Oportunitatea adres rii întreb rilor 
preliminare c tre Curtea de Justi ie a 

Uniunii Europene în domeniul de aplicare al 
Legii nr. 221/2009 

Asist. univ. dr. Aida Diana Dumitrescu/ 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Câteva cauze care înl tur  r spunderea 
potrivit Noului Cod civil 

Prof. univ. dr. Jugastru C lina 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea de Drept

Consuetudinea i dreptul în societatea post-
modern

Conf. univ. dr. Dumitru Cr ciunescu 
Universitatea de Vest din Timi oara, 

Facultatea de Drept i tiin e Administrative
Influen ele Noului Cod Civil asupra 

contractelor încheiate cu consumatorii 

Lect. univ. dr. Ion C t lin Voiculescu 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Limitele criticii admisibile  
în mass-media 

Drd. Valentina Chiper 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Avantajele practice oferite de noua 

configura ie a prescrip iei achizitive în 
viziunea Codului civil 

Asist. univ. dr. Irina C linescu
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative 

Negocierea colectiv : analiz  comparativ
func ionarul public-salariat 

Teodor Narcis Godeanu 
Universitatea „Spiru Haret” Bucure ti, 

Facultatea de Drept i tiin e Administrative 
Aspecte specifice privind integrarea 

României în Spa iul Schengen 

Florin Vodi
Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar al 

Restrângerea exerci iului libert ii de 
exprimare în scopul garant rii autorit ii i

impar ialit ii puterii judec tore ti 

Drd. Lavinia Br c cescu 



României în Republica Slovac Drd. M d lina Buz rnescu
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Regimurile matrimoniale dintre so i

instituite prin Noul Cod Civil 

Lect. univ. dr. Alexandru orop
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Reglementarea creditului de consuma ie în 
România i UE 

Lect. univ. dr. Matei Diaconu 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative
Despre reglementarea principiului 

autorit ii lucrului judecat în viitorul Cod 
de procedur  civil

Dr. Cristina Cojocaru 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Influen a regimului politic asupra 
responsabilit ii juridice 

Drd. Mariana-Daniela Cr ciunescu , 
Drd. Pescaru Alina-Irina/ 

Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Drept i tiin e Administrative

Considera ii generale asupra modific rilor 
semnificative din Noul Cod de Procedur

Civil

Prof. univ. dr. Sorin Ionescu 
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative

Aspecte cu privire la formarea, evolu ia i
valoarea jurispruden ei -impactul 
jurispruden ei în modificarea legii  

Conf. univ. dr. Roberta apu
Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept i tiin e Administrative 
Limitele libert ii de exprimare în  

Noul Cod Civil 
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Competen a instan elor judec tore ti – între mica reform i noul Cod de procedur  civil
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Rezumat
Competen a material  a instan elor judec tore ti a format obiectul unor repetate 

interven ii a legiuitorului cu scopul de a se realiza o cât mai bun  echilibrare a distribuirii 
competen ei între judec torii, tribunale, cur i de apel i Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. 
Procesul reformator a început cu noul sistem judiciar instituit prin Legea nr. 59/1993 i a 
continuat cu modific rile substan iale aduse de O.U.G. nr. 138/2000,  aprobat i modificat
prin Legea nr. 219/2005, având, ca final, anterior unei noi codific ri, Legea micii reforme - 
Legea nr. 202/2010 privind unele m suri pentru accelerarea solu ion rii proceselor. 

Cu solu ii anticipate de mica reform , Noul Cod de procedur  civil , dup  ezit rile 
legislative din anii 2003-2005, când, modific rile aduse competen ei, mai ales în materia 
competen ei func ionale a tribunalelor i a cur ilor de apel, au influen at nefavorabil cursul 
justi iei în procesele civile, regânde te competen a material i distribuirea acesteia între 
instan e, propunând schimb ri majore în aceast  materie. Scopul declarat este solu ionarea cu 
celeritate a procesului, previzibilitatea procedurii judiciare i asigurarea unei jurispruden e
unitare.

Cuvinte cheie: reforma procedurii civile, competen a instan elor, practic  unitar

Considera ii prealabile. În evolu ia legisla iei noastre procesual civile i, în special, a 
Codului de procedur  civil , poate nu întâmpl tor, modific rile de substan  le reg sim în fiecare 
deceniu postdecembrist. Aceasta ar putea însemna o “normalitate” într-o materie deosebit de 
sensibil  la modific ri succesive, al c ror “ oc” este preluat direct de destinatarul normei 
modificate i care, aproape întotdeuna, înseamn  o reconfigurare a circuitului procesual.
 Legea nr. 59/19931 de modificare a Codului de procedur  civil , Ordonan a de urgen  a 
Guvernului nr. 138/20002 pentru modificarea i completarea Codului de procedur  civil i apoi 
Legea nr. 202/2010 privind unele m suri pentru accelerarea solu ion rii proceselor3, au 
reprezentat repere importante în modernizarea procedurii noastre civile i repere ale unui proces 
de reform  indiscutabil necesar, dar i rezonabil temporizat, pentru ca impactul practic s  poat  fi 
urm rit i evaluat.   
                                                           
*Aceast  lucrare a fost finan at  din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID 61968 (2009), 
cofinan at din Fondul Social European, prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. 
1 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  177 din 26 iulie 1993. 
2 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000 i aprobat  cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 219/2005. 
3 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. 



 Eficien a acestor mici reforme în materie procesual  a fost îns  anihilat  de încerc rile 
nereu ite i de experimentele legislative, minore în penultimul deceniu, dar cu deosebit impact în 
cel trecut. Între actele normative enumerate care au reu it s  creeze un cadru legislativ modern 
pentru procesul civil s-au interpus i modific ri ale Codului de procedur  civil  subsumate 
aceluia i deziderat, dar care, conceptual, au propus solu ii inadecvate, ce au perturbat grav cursul 
proceselor. Astfel, încercând accentueze func ia Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie de unificare a 
practicii judiciare în materie civil , prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 58/2003, 
aprobat i modificat  prin Legea nr. 195/2004, s-a încercat aducerea cvasitotalit ii recursurilor 
în fa a instan ei supreme, iar cur ile de apel au fost transformate în instan e de drept comun în 
materia apelului. Solu ia ar fi fost fireasc , dac  ar fi fost determinat  de deplasarea competen ei
în prim  instan  de la judec torii la tribunal, a a cum propune i noul Cod de procedur  civil , i
nu de atragerea în fa a instan elor superioare a tuturor apelurilor i recursurilor, fapt ce a 
determinat, evident, supraaglomerarea acestora i degrevarea inutil  a tribunalelor. Acesta a fost 
i motivul recunoscut de legiuitor în preambulul Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 

65/2004, aprobat , cu modific ri, prin Legea nr. 493/2004, pentru a reveni la sistemul procesual 
anterior modific rilor, partial prin acest act normative i, ulterior, total, prin Legea nr. 219/2005 
de aprobare a Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 138/2000: “având în vedere num rul mare 
de cauze civile care se judec  în recurs de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie i faptul c  liberul 
acces la justi ie presupune i apropierea cet eanului de instan , inând seama de faptul c
actuala încarcare în materie civil  a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie determin  întarzieri în 
activitatea de judecat , de natur  s  aduc  atingere dreptului la judecarea cauzelor într-un termen 
rezonabil i dreptului la un proces echitabil, impunându-se modificarea neîntarziat  a Codului de 
procedura civil ”.
 În mod paradoxal îns , o solu ie partial similar  - doar în ceea ce prive te cur ile de apel - 
a fost adoptat , în 2010, în materie procesual penal . Chiar sub obiectivul declarat, în aceea i
expunere de motive la Legea micii reforme, de  regândire a competen ei tribunalelor i a cur ilor 
de apel i de degrevare a celor dintâi, prin noua lege tribunalele judec , prin excep ie, recursuri, 
iar cur ile de apel vor judeca toate recursurile formulate împotriva hot rârilor pronun ate de 
judec torii (sentin e neapelabile). Solu ia este diferit  de cea adoptat , prin acela i act normativ, 
în materie civil i men inut , ulterior, prin proiectul noului Cod de procedur  civil ,
determinând, a a cum deja practica semnaleaz , o excesiv  grevare a cur ilor de apel, în materie 
penal , asem n tor situa iei din anii 2003-2004 în materie civil .
 Dup  aproape un deceniu de la modificarea de substan  a Codului de procedur  civil
prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 138/2000 i dup  ezit rile evocate în scopul 
sublinierii calit ii altor acte normative modificatoare, Legea nr. 202/2010 privind unele m suri
pentru accelerarea solu ion rii proceselor reprezint  una din principalele modific ri legislative în 
materia procesului civil. Fa  de actele normative din anii 2003-2004, Legea nr. 202/2010, 
preluând înc  din titlu tradi ia unei denumiri întâlnite în legisla ia noastr  mai veche, î i asum
scopul de a asigura celeritatea procedurii civile, eficien a i promptitudinea actului de justi ie în 
materie civil , prefigurând intrarea în vigoare a noului Cod de procedur  civil .
 Scopul declarat reiese chiar din expunerea de motive: „dintre disfunc ionalit ile majore 
ale justi iei din România, cel mai aspru criticat  a fost lipsa de celeritate în solu ionarea cauzelor. 
Întrucât procedurile judiciare se dovedesc deseori greoaie, formaliste, costisitoare i de lung
durat , s-a con tientizat faptul c  eficacitatea administr rii actului de justi ie const  în mare 
m sur i în celeritatea cu care drepturile i obliga iile consfin ite prin hot râri judec tore ti intr
în circuitul juridic, asigurându-se astfel stabilitatea raporturilor juridice deduse judec ii.



 Prin reformarea codurilor de procedur , civil i penal  - recent adoptate - s-a urm rit, ca 
obiectiv esen ial, crearea în materia procedurilor judiciare a unui cadru legislativ modern care s
r spund  pe deplin imperativelor func ion rii unei justi ii moderne, adaptate a tept rilor sociale, 
precum i necesit ii cre terii calit ii acestui serviciu public.  

inând îns  seama de termenul preconizat pentru intrarea în vigoare a noilor coduri de 
procedur , se impune instituirea unor norme procedurale cu efecte imediate - în preg tirea
implement rii codurilor i în acord cu solu iile legislative consacrate de acestea - de natur  s
faciliteze eficientizarea procedurilor judiciare i solu ionarea cu celeritate a proceselor.” 
 Fa  de aceste obiective declarate, mijloacele asigurate de noile texte legale reprezint
solu ii adoptate de doctrin , preluate dintr-o jurispruden  majoritar  sau prefigurate în solu iile 
Cur ii Europene a Drepturilor Omului. Eficien a lor poate fi validat  în perioada de aplicare pân
la intrarea în vigoare a noului Cod de procedur  civil , al c rui proiect le men ine sau, 
dimpotriv , poate fi invalidat , motiv ce ar putea determina modificarea lor, eventual prin legea 
de punere în aplicare. 
 În acest sens, în mod just s-a apreciat c mica reform  ar r mâne la acela i stadiu, sugerat 
chiar de denumire, dac  nu este urmat , în mod firesc de marea reform  a procedurii noastre 
civile adus  prin noul cod4. În total acord cu autorul i dincolo de critica terminologic , apreciem 
c  Legea nr. 202/2010 nu face decât s  anticipeze modific rile majore aduse de noul cod, s  le 
testeze eficacitatea i, mai ales, s  preg teasc  terenul pentru ceea ce, a a cum vom încerca s
subliniem pe scurt în studiul de fa , reprezint , cu adev rat, nout i în materie. 
 Din punct de vedere al inova iei solu iile legii sunt relativ pu ine i de mai mic
importan  fa  de cele prefigurate în noul cod (fapt ce, f r  nuan e peiorative, ar fi putut 
determina i denumirea neoficial  a legii), îns  a a cum aprecia i reputatul profesor citat, 
consider m c  cele mai multe sunt oportune, servesc la reducerea duratei proceselor i la 
asigurarea unor mecanisme mai eficiente de unificare a practicii, de i nu întotdeauna mecanismul 
ales este cel mai potrivit. 

Modific rile aduse materiei competen ei prin Legea nr. 202/2010. De i în privin a
competen ei modific rile nu sunt spectaculoase, Legea micii reforme introduce în actualul Cod 
de procedur  civil  o serie de dispozi ii incidente în ceea ce prive te competen a care, ca orice 
schimbare în aceast  materie influen eaz  desf urarea procesului, eficientizându-l, sau 
dimpotriv , temporizându-l, dup  cum, în strict  leg tur  cu competen a func ional  a instan elor 
superioare, modificarea regimului unor c i de atac ori suprimarea unei c i de atac poate constitui 
un mecanism de asigurare a unei practici unitare sau scurtarea ciclurilor procesuale. 
 În scopul degrev rii tribunalelor de judecarea unor recursuri în cauze de mic  importan
i valoare prin Legea nr. 202/2010 s-au atribuit în competen a judec toriei de prim i ultim

instan , procesele i cererile privind crean e având ca obiect plata unei sume de bani de pân  la 
2.000 lei inclusiv. Pentru a sublinia inten ia legiuitorului de a suprima i calea de atac a 
recursului, printr-un alineat nou introdus în art. 299 C.pr.civ. se arat  c  hot rârile pronun ate în 
aceste litigii nu sunt supuse recursului. 
 Tendin a legiuitorului prin mica reform  de suprimare a unei c i de atac - uneori singura 
- degrevând astfel instan ele superioare de solu ionarea unor cauze de mic  importan , a a cum 
se declar  în expunerea de motive, o reg sim i în alte materii. Astfel, în materia 
contraven ional  reglementat  de O.U.G. nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice i
de Legea nr. 61/1991 pentru sanc ionarea faptelor de înc lcare a unor norme de convie uire 

                                                           
4 F. Baias, Mica Reform  - o nou  iluzie?, http://www.juridice.ro/130681/mica-reforma-o-noua-iluzie.html 



social , a ordinii i lini tii publice, hot rârea prin care judec toria solu ionez  plângerea este 
definitiv i irevocabil .
 Pentru reducerea duratei procesului s-a încercat i atenuarea efectului dilatoriu al 
admiterii unor excep ii, prin eliminarea c ii de atac a recursului, a a cum s-a procedat în cazul 
hot rârii prin care se admite excep ia de necompeten , care nu este supus  niciunei c i de atac, 
dosarul fiind trimis deîndat  instan ei competente sau organului cu activitate jurisdic ional
competent. Dac  în acest caz solu ia nu este susceptibil  de critici în ceea ce prive te 
posibilitatea controlului, întrucât dac  instan a de trimitere, primind dosarul i verificându- i
competen a, se consider  necompetent , poate, la rândul s u, s  decline, i astfel, apare conflictul 
negativ de competen , iar instan a superioar i comun  se va pronun a, în materie 
contraven ional  suprimarea c ilor de atac suport  critici de natur  constitu ional i
conven ional .
 De asemenea, modific rile l rgesc obiectul recursului, prin extinderea cazurilor 
enumerate de art. 2821, eliminând astfel calea de atac a apelului, pentru hot rârile pronun ate în 
ac iuni în evacuare5 i hot rârile asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori 
judiciare penale, dup  cum în materia anumitor legi speciale - Legea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 i Legea nr. 
221/2009 privind condamn rile cu caracter politic i m surile administrative asimilate acestora 
pronun ate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 - singura cale de atac este recursul. 
 Eliminarea c ii de atac a apelului are ca scop accelerarea judec ii, prin reducerea duratei 
procesului, dat fiind specificul apelului, scurtarea ciclurilor procesuale i degrevarea instan elor
superioare. În materia Legii nr. 10/200, avându-se în vedere c  tribunalul are competen  în 
prim  instan , eliminarea c ii de atac a apelului, cu consecin a judec rii recursurilor de cur ile 
de apel, va însemna, pe de o parte, degrevarea instan ei supreme de judecarea numeroaselor 
recursuri în aceste cauze, iar, pe de alt  parte, reducerea semnificativ  a duratei proceselor într-o 
materie care a generat o juripruden  constant  a Cur ii europene a Drepturilor Omului de 
condamnare a statului român. 
 Categoria de litigii judecate de o judec torie în prim i ultim  instan , privind crean e
având ca obiect plata unei sume de bani de pân  la 2.000 lei inclusiv, având caracter de noutate 
în procedura noastr  civil , cel pu in, dup  anul 1990, de i introdus  în tendin a de eliminare a 
aglomer rii instan elor i în spiritul anticipat deja de proiectul noului cod, nu s-a reg sit în forma 
initial  a acestuia, fiind introdus  prin proiectul legii pentru punerea în aplicare a Codului de 
procedur  civil . Poate nu întâmpl tor atribuirea competen ei func ionale judec toriei de a 
solutiona în prim i ultim  instan  nu a fost avut  în vedere de legiuitorul noului cod, nefiind o 
solu ie la ad post de critici, iar în acest caz, probabil singular, mica reform  este cea care a 
introdus o noutate procedural  fa  de viitorul cod.
 Cu privire la aceste categorii de litigii, al c ror obiect are o valoare relativ mic  noul cod, 
valorificând Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr. 861/2007 privind 
stabilirea unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redus , a instituit o procedur
special  cu privire la cererile cu valoare redus  aplicabil  atunci când valoarea cererii, f r  a se 
lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecat i alte venituri accesorii, este sub 10.000 lei 
la data sesiz rii instan ei6. Probabil, redactorii proiectului codului nu au considerat, initial, 

                                                           
5 Ini ial era men ionat  doar evacuarea în materie comercial , îns  prin intrarea în vigoare a noului Cod civil i
modificarea Codului de procedur  civil  prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, sintagma comercial a fost eliminat .
6 Regulamentul nr. 861/2007 se aplic  litigiilor având ca obiect crean e a c ror valoare nu dep e te 2.000 euro. 



necesar  cumularea unei proceduri cu adev rat special , prin regulile de judecat  derogatorii de 
la dreptul comun, cu dispozi ii cu caracter de excep ie în procedura noastr  civil i anume o 
judecat  în prim i ultim  instan . Întrucât prin dispozi iile ce reglementeaz  procedura 
cererilor cu valoare redus  este l sat  la latitudinea  reclamantulului alegerea între procedura 
special i procedura de drept comun, acesta, dup  modificarea adus  noului cod, dac  se 
încadreaz  în criteriul valoric i dac  materia îi permite, va putea opta între dou  proceduri 
“tentante”, dar fiecare din motive diferite: o judecat  în prim i ultim  instan , f r  c i de atac, 
dar de drept comun i o procedur  special , simplificat  sub aspectul judec ii, îns  în care se 
pronun  o hot râre ce poate fi atacat  doar cu apel.
 Având în vedere ra iunea introducerii unei proceduri speciale având acela i scop declarat, 
eficacitatea suprim rii singurei c i de atac într-o materie care oricum nu aglomera excesiv 
instan ele, dat  fiind valoarea mic , precum i criticile ce se pot aduce suprim rii celui de-al 
doilea grad de juridic ie, prin prisma principiilor constitu ionale, exigen elor unui proces 
echitabil, dreptului la un recurs efectiv, consider m c  preluarea prin noul cod în competen a de 
prim i ultim  instan  a judec toriilor a unor cauze cu valoare redus , indiferent de cuantumul 
acesteia, reprezint  o solu ie inoportun 7. Noul cod, pentru reducerea duratei proceselor, pentru 
evitarea relu rii judec ii în mai multe cicluri procesuale i în scopul degrev rii instan elor 
superioare opteaz  pentru reducerea c ilor de atac (uneori cu p strarea apelului ca fiind singura 
cale de atac8 i nu a recursului) i nu pentru suprimarea total  a acestora în anumite materii. De 
altfel, pân  la preconizata intrare în vigoare a noului Cod de procedur  civil , solu ia în materia 
competen ei, propus  de Legea nr. 202/2012 î i va fi dovedit utilitatea i viabilitatea. 
 Poate cea mai important  modificare în materia competen ei aduse de Legea micii
reforme i care a anticipat i a preg tit cu adev rat o reglementare nou  din proiectul Codului de 
procedur  civil , este reprezentat  de schimbarea radical  a regimului de invocare a excep iei de 
necompeten  material i teritorial  exclusiv .

Art. 159 în forma anterioar  modific rii, f cea referire doar la necompeten  de ordine 
public , enumerând felurile acesteia, respectiv necompeten a general , cea material i cea 
teritorial  exclusiv , f r  a preciza i categoria necompeten ei de ordine privat . Aceasta, 
desigur, putea fi dedus  pe cale de interpretare, avându-se în vedere clasificarea re inut  de 
doctrin  în competen  absolut i relativ , dup  cum normele ce o guvernau erau imperative sau 
dispozitive. În raport de aceast  clasificare, regimul juridic al excep iei de necompeten  era 
diferit în raport de caracterul normei de competen  înc lcate, diferen iindu-se dup  cum 
necompeten a era absolut  sau relativ , respectiv de ordine public  sau de ordine privat 9.

Prin Legea nr. 202/2010 este mai riguros redactat textul art. 159, incluzând i categoria 
necompten ei de ordine privat . Astfel, necompeten a poate fi de ordine public  sau privat .
Necompeten a este de ordine public  în cazul înc lc rii competen ei generale, când procesul nu 
este de competen a instan elor judec tore ti, în cazul înc lc rii competen ei materiale, când 
procesul este de competen a unei instan e de alt grad i în cazul înc lc rii competen ei teritoriale 
exclusive, când procesul este de competen a unei alte instan e de acela i grad i p r ile nu o pot 

                                                           
7 În acela i sens, I. Le�, Reflec�ii – par�ial critice – asupra modific rilor �i complet rilor aduse Codului de 
procedur  civil  prin Legea nr. 202/2010 pentru accelerarea solu�ion rii proceselor, Dreptul nr. 1/2011, p. 13; C. 
Ro u, A. Fanu-Moca, Modific rile aduse recursului civil prin Legea nr. 202/2010 privind unele m suri pentru 
accelerarea solu ion rii proceselor, Dreptul nr. 3/2011, p. 23. 
8 Chiar în procedura cererilor cu valoare redus  calea de atac este numai apelul. 
9 V. M. Ciobanu, Tratat teoretic �i practic de procedur  civil , Ed. Na�ional, Bucure�ti, 1996, vol. I, p. 442-443. 



înl tura. În toate celelalte cazuri, necompeten a este de ordine privat , incluzând aici 
necompeten a teritorial  de drept comun i cea alternativ .

Întrucât regimul juridic al invoc rii excep iilor de necompeten  nu era prev zut expres în 
cod, ci era stabilit în raport de caracterul normei înc lcate, Legea nr. 202/2010 introduce în art. 
1591, care reglementeaz  noul regimul juridic al excep iei de necompeten  de ordine public ,
mai exact al excep iei de necompeten  material i teritorial  de ordine public  (teritorial
exclusiv ). Dac  în reglementarea anterioar  era unanim acceptat c  necompeten a material i
teritorial  de ordine public , fiind excep ii absolute, puteau fi invocate oricând în cursul 
procesului, prin noua reglementare se prevede expres c  necompeten a material i teritorial  de 
ordine public  poate fi invocat  de p r i ori de c tre judec tor la prima zi de înf i are în fa a
primei instan e, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului.

Doar excep ia de necompeten  general  a instan elor judec tore ti î i p streaz  regimul 
de excep ie absolut , putând fi invocat , în continuare, de p r i ori de instan  în orice stare a 
pricinii.  

În ceea ce prive te regimul juridic al excep iei de necompeten  de ordine privat
precizarea este identic i, spre deosebire de vechea reglementare, inserat  doar pentru acurate e: 
necompeten a de ordine privat  poate fi invocat  doar de c tre pârât prin întâmpinare sau, când 
înâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la prima zi de înf i are. Diferen a de regim între 
cele dou  categorii de excep ii de necompeten a material i teritorial  de ordine public i de 
ordine privat  r mâne doar cea dat  de partea care poate s  le invoce - orice parte sau 
judec torul, respectiv, doar pârâtul.  

Schimbarea regimului de invocare a excep iei de necompeten  material i teritorial
exclusiv , propus  prin proiectul noului Cod de procedur  civil 10 i reluat  prin Legea nr. 
202/2010 se justific  prin principiul solu ion rii cauzelor cu celeritate i într-un termen 
rezonabil. Cu toate acestea, înc  de la inserarea lor în proiectul noului cod, modific rile
regimului competen ei absolute au format obiectul unor critici în doctrin , considerându-se c  se 
schimb  întreaga concep ie asupra regimului competen ei de ordine public , cu consecin e asupra 
normelor ce stabilesc o asemenea competen i asupra accesului la un grad de jurisdic ie. De 
asemenea, s-a remarcat c  solu ia poate conduce la substituirea unor instan e în atribu iile altora 
i c  aceasta nu este nici în concordan  cu normele de principiu ce guveneaz  materia 

competen ei absolute. Practic, dispare diferen a dat  de natura lor, dintre necompeten a absolut
i cea relativ 11. S-a mai ar tat c , de i dorin a legiuitorului „reformator" a fost aceea de a 

garanta celeritatea procedurii judiciare, prin noul regim al necompeten ei material i teritoriale 
absolute, se sacrific  principii tradi ionale i esen iale ale procedurii judiciare12.

Totu i, în sprijinul solu iei propuse, s-a apreciat c  posibilitatea invoc rii excep iei de 
necompeten  material  în orice faz  a procesului, chiar i direct în apel sau recurs, ar determina 

                                                           
10 Prin Hot rârea Guvernului nr.1527/2007, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 27 
decembrie 2007 au fost aprobate Tezele prealabile ale proiectului Codului de procedur  civil ; Noul Cod de 
procedur  civil  a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  485 din 15 iulie 2010. 
11 I. Deleanu, Considera�ii cu privire la excep�iile procesuale în contextul prevederilor Proiectului noului Cod de 
procedur  civil , R.R.D.P. nr.  4/2009, p. 54.  
12 I. Le�, op. cit., Dreptul nr. 1/2011, p. 17; opinii critice au fost formulate �i de Livia Chiriazi, Unele incidente 
procedurale privitoare la competen�a instan�ei în noul Cod de procedur  civil  �i în Legea nr. 202/2010 privind 
unele m suri pentru accelerarea solu�ion rii proceselor, Dreptul nr. 5/2011, p. 79-80.



o instabilitate a raporturilor procesuale i ar temporiza, uneori nejustifcat, judecata, dac  excep ia
s-ar admite într-o cale de atac13.

Op iunea legiuitorului pentru un astfel de regim juridic al invoc rii excep iei de 
necompeten  de ordine public , material i chiar teritorial  exclusiv , a fost determinar  de 
realit i procesuale, g sindu-se astfel o solu ie, poate nu cea mai adecvat  în raport de caracterul 
normelor ce reglementeaz  materia, pentru evitarea efectelor invoc rii acestor excep ii direct în 
c ile de atac. Legea micii reforme mai instituie o obliga ie pentru judec tor, pe care acesta 
oricum o avea, prin prisma dispozi iilor legale ce reglementeaz  procedura excep iilor i anume 
ca la prima zi de înf i are, s  verifice i s  stabileasc  dac  instan a sesizat  este competent
general, material i teritorial, consemnând în încheierea de edin  temeiurile de drept pentru 
care constat  competen a. Astfel, pe lâng  noul regim al necompeten ei i corelat cu necesitatea 
invoc rii necompeten ei la prima zi de înf i are, competen a trebuie s  fie constatat  expres, 
într-o faz  de debut a procesului, în prim  instan . Noutatea ar fi dat  de consemnarea în 
încheiere a constat rii propriei competen e, care astfel, ar “lega” instan a, stimulând pe judec tor 
la o atent  verificare. În mod paradoxal, aceast  dispozi ie introdus  prin Legea nr. 202/2010 nu 
se reg se te în noul cod i nici m car legea de punere în aplicare nu o introduce. 

Situa iile procesuale de evitat nu sunt legate doar de necesitatea verific rii, într-o faz
incipient , a competen ei, care, oricum, era o obliga ie a instan ei, ci pot fi determinate de 
stabilirea naturii juridice a cauzei sau a determin rii competen ei în raport de criteriul valoric, în 
c ile de atac, cu efect asupra calific rii acestora. În astfel de situa ii, instan a, dar i p r ile sunt 
determinate s  analizeze într-o etap  de debut a procesului problema competen ei, a a cum chiar 
specificul s u o impune, prin prisma dispozi iilor legale existente, care impun ca instan a s  se 
pronun e, mai întâi, asupra excep iilor de procedur i asupra celor care fac inutil  cercetarea 
cauzei pe fond14.

Sub imperiul noului cod, în mod identic, excep ia de necompeten a material i teritorial
de ordine public  trebuie invocat  de p r i ori de c tre instan  numai în fa a în fa a primei 
instan e, la primul termen de judecat  la care p r ile sunt legal citate, dar nu mai târziu de 
terminarea cercet rii procesului în fa a primei instan e. Prin urmare, necompeten a absolut , cu 
excep ia celei generale, se acoper  dac  nu a fost astfel invocat .

Dac  aspectele ce determin  competen a necesit  verific ri, solu ionarea excep iei nu 
trebuie f cut  la un singur termen de judecat , fiind necesar  doar invocarea la primul termen de 
judecat  la care p r ile sunt legal citate15.

Dup  intrarea în vigoare a noilor reglement ri, nu nu se mai poate sus ine posibilitatea 
invoc rii excep iei de necompeten  a primei instan e direct în calea de atac, dac  nu a fost 
anterior invocat  în condi iile legii, dat fiind c  reglementarea prevede expres c excep ia de 
necompeten a material i teritorial  de ordine public  trebuie invocat  numai în fa a în fa a
primei instan e16. În schimb, necompeten a material i teritorial  exclusiv  poate constitui motiv 
de apel sau recurs, dup  caz, dac  a fost invocat  în termen în fa a primei instan e. Dac   instan a
de apel sau de recurs se consider  ea îns i necompetent  s  solu ioneze calea de atac respectiv ,

                                                           
13 L. Zidaru, Observa�ii cu privire la condi�iile de invocare a excep�iei de necompeten�  în Proiectul noului Cod 
de procedur  civil , R.R.D.P. nr.  1/2010, p. 254. 
14 În ordinea de solu�ionare a unor excep�ii, excep�ia de necompeten�  primeaz , chiar în raport cu toate 
celelalte excep ii care trebuie examinate anticipat. 
15 L. Zidaru, op. cit., R.R.D.P. nr.  1/2010, p. 261. 
16 În acest sens, I. Deleanu, op. cit., R.R.D.P. nr.  4/2009, p. 57; Livia Chiriazi, op. cit., Dreptul nr. 5/2011, p. 80; L. 
Zidaru, op. cit., R.R.D.P. nr.  1/2010, p. 265-268. 



solu ia este declinarea competen ei ca urmare a admiterii excep iei ridicate de parte sau din 
oficiu.

Competen a în noul Cod de procedur  civil . Competen a material  a instan elor 
judec tore ti a fost cu adev rat reformat  prin proiectul noului cod, fiind restructurat  între 
instan e astfel încât s  asigure o redistribuire a cauzelor pe criterii ce r spund nevoilor actuale ale 
justi iei civile, de a se accelera cursul judec ii i de a realiza o practic  unitar . Respectându-se 
acest scop propus chiar din faza initial  a proiectului, a a cum se re ine chiar în tezele prealabile 
ale proiectului Codului de procedur  civil , se urm re te rea ezarea competen ei materiale, astfel 
încât judec toriile s  judece cauzele de valoare mic , de complexitate redus , dar frecvente în 
practic , tribunalele s  devin  instan e cu plenitudine de competen  pentru judecata în prim
instan , a a cum am sus inut c  este firesc pentru deplasarea competen ei în c ile de atac, cur ile 
de apel s  judece în principal apelurile, iar Înalta Curte de Casa ie i Justi ie s  devin  instan  de 
recurs de drept comun, putând astfel asigura o practic  unitar  la nivel na ional.

În puternic  leg tur  cu redistribuirea competen ei se afl i restructurarea c ilor de atac, 
scopurile declarate neputând fi atinse f r  o regândire a sistemului acestora, dup  cum 
mecanismele procesuale incidente în materia competen ei, printre care determinarea competen ei
dup  valoarea obiectului cererii, întinderea i prorogarea de competen  sau incidentele propriu-
zise - necompeten a i conflictele de competen , litispenden a i conexitatea, str mutarea 
proceselor i delegarea instan ei - nu puteau r mâne în afara procesului de reform . Pentru 
sublinierea evolu iei concep iei cu privire la competen , relevant  prin prisma studiului de fa
este analiza competen ei material a instan elor, f r  ca aceasta s  însemne lipsirea de relevan a
necesar  a modific rilor în privin a aspectelor amintite. De asemenea, de i în materia 
competen ei teritoriale noul Cod de procedur  civil men ine acelea i principii din actuala 
reglementare, totu i i cu privire la aceasta sunt preluate o serie de solu ii jurispruden iale, 
sus inute i de doctrin i sunt instituite noi cazuri de competen  teritorial  alternativ i
exclusiv .

Din modul de reglementare a competen ei în noul cod, în special cel consacrat prin forma 
final  a legii de punere în aplicare, se deduce c  inten ia legiuitorului a fost de a a atribui 
plenitudine de competen  în prim  instan , tribunalelor17, iar judec toriile devin instan e de 
excep ie în materie civil 18.

Conform reglement rii cuprinse în art. 92 din proiectul noului cod, judec toriile au o 
competen  material  restrâns  la cauze de o mai mic  importan , procedându-se, cu o metod
diferit  de reglementare fa  de cea din actualul cod, la enumerarea limitativ  a categoriilor de 
litigii pe care le judec , în prim  instan  judec toriile, pentru ca, în cazul tribunalelor s  se 
prevad  doar c  în prim  instan  acestea judec  toate cererile care nu sunt date în competen a
altor instan e.

Prin aceast  reglementare se consacr , f r  dubiu, plenitudinea de competen  în prim
instan  a tribunalelor. Aceasta este cuprinsul final al punctului 1 al art. 93 din noul cod, dat de 
legea de punere în aplicare i aceasta în forma în care a intrat în vigoare, nu în cea din stadiul de 
proiect. Ini ial, i în determinarea competen ei tribunalului în prim  instan  se enumerau, dup
materie i valoare, categoriile de litigii pe care le judec , ideea de competen  de drept comun 
fiind sus inut , f r  a fi de necontestat, doar de prevederea c  judec orice alte cereri care nu 

                                                           
17 În acela�i sens, a se vedea, Violeta Belegante, D. A. Ghinoiu, Succint  prezentare a sistemului �i solu�iilor 
legislative preconizate de proiectul noului Cod de procedur  civil , Dreptul nr. 2/2010, p. 18; I. Le�, Tratat de drept 
procesual civil, Edi�ia 5, Ed. C.H. Beck, Bucure�ti, 2010, p. 245. 
18 I. Le�, op. cit., 2010, p. 243. 



sunt date în competen a altor instan e, precum i cererile evaluabile în bani în valoare mai mare 
de 100.000 lei, indiferent de calitatea p r ilor, profesioni ti sau neprofesioni ti. Aparent, 
criteriul valoric ar putea însemna, în actualele condi ii economice, un num r mai mare de cauze 
al c ror obiect are o valoare sub cuantumul precizat, în competen a judec toriilor.

Prin legea de punere în aplicare se renun  la determinarea competen ei tribunalelor prin 
enumerare, tehnic  de reglementare ce sus ine deplasarea competen ei în prim  instan  de la 
judec torii la tribunal, dup  cum, m rirea valorii obiectului cererilor evaluabile în bani judecate 
de judec torii la 200.000 lei, nu conduce la o alt  constatare, în condi iile în care numeroase 
cauze, în special între profesioni ti, se situeaz  în prezent, peste aceast  valoare a obiectului  

Cu privire la cererile de împ r eal  judiciar  în noul cod legiuitorul a men inut în 
competen a judec toriilor acete litigii19, probabil dat  fiind frecven a acestora în practic i riscul 
înc rc rii instan elor superioare. 

De i prin legea de punere în aplicare nu se mai men ioneaz  expres, în materie conflicte 
de munc i asigur ri sociale tribunalele sunt cele care judec  în prim  instan , aceast  categorie 
de litigii nereg sindu-se printre cauzele enumerate limitativ în competen a judec toriei.

Cererile în materie de contencios administrativ i fiscal sunt date în competen a de prim
instan  a cur ilor de apel, dac  legile speciale prev d o asemenea competen . Legea 
contenciosului administrative nr. 554/2004, modificat  de legea de punere în aplicare a noului 
cod men ine împ r irea actual  a competen ei în aceast  materie, în raport de emitentul actului 
administrative. 

Ca urmare a deplas rii competen ei de prim  instan  dinspre judec torii spre tribunal, 
acestea din urm , din instan e de drept comun în materia apelului, devin doar ca excep ie, 
instan e de apel, functional, aceast  competen  revenind cur ilor de apel. 

A a cum subliniam la începutul studiului, cel mai important efect al redistribuirii 
competen ei îl reprezint  atribuirea competen ei de drept comun în materia recursului Înaltei 
Cur i de Casa ie i Justi ie, care astfel, î i poate îndeplini, firesc, func ia de unificare a practicii la 
nivelul întregii ri prin judecarea recursurilor20. Actuala reglementare, cu mici excep ii, permite 
reglarea practicii neuitare doar prin mecanisme cu mare iner ie, cum ar fi recursul în interesul 
legii i mecanismele de unificare a practicii prin adun rile generale ale judec torilor, care au 
printre atribu ii i dezbaterea problemelor de drept.  

Mai mult, pe lâng  acest efect important dat schimbarea competen ei materiale, o solu ie
novatoare promovat  de noul cod o reprezint  posibilitatea Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie de a 
pronun a hot râri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept. 

                                                           
19 Art. 2 pct. 1 lit. b C. pr. civ. actual exclude de la atribuirea în competen�a tribunalului, în prim  instan� , pe 
baza criteriului valoric, cererile de împ r�eal  judiciar ; �i aceast  solu�ie, consacrat  initial de jurispruden , a 
fost criticat  de unii autori, considerându-se c  aceste cereri pot avea un grad mare de complexitate, a se vedea, I. 
Le�, op. cit., 2010, p. 244. 
20 V.M. Ciobanu, Aspecte noi privind recursul în procesul civil în lumina Proiectului Codului de procedur  civil ,
R.R.D.P. nr. 1/2009, p. 79-80. 


