
COMPETENTA INSTANTELOR 
Prin competenta se întelege capacitatea unei instante de a solutiona anumite litigii sau de a 
rezolva anumite cereri. 
Competenta este de doua feluri: competenþa materiala si competenta teritoriala. 
 
IN MATERIE PENALA, regulile generale privind competenta instantelor de judecata sunt 
prevazute in Codul de procedura penala, in cuprinsul CAP.II  Competenţa organelor 
judiciare, dupa cum urmeaza: 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor 
judecătoreşti 
     
    ART. 36 
    Competenţa tribunalului 
    (1) Tribunalul judecă în primă instanţă:  
    a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 256^1, 
263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367; 
    b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei 
persoane; 
    c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională 
Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare; 
    c^1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 
9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările 
ulterioare; 
    d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa. 
    (2) Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din 
circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de 
judecătorie în cazurile prevăzute de lege. 
    (3) Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti 
    
 ART. 41 
    Competenţa pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României 
    (1) Competenţa după teritoriu este determinată, în ordine, de: 
    a) locul săvârşirii infracţiunii; 
    b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul; 
    c) locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului 
persoană juridică, la momentul la care a săvârşit fapta; 
    d) locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate. 
    (2) Prin locul săvârşirii infracţiunii se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea 
infracţională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia. 



    (3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infracţiune a fost săvârşită în circumscripţia mai 
multor instanţe, oricare dintre acestea este competentă să o judece. 
    (4) Când niciunul dintre locurile prevăzute la alin. (1) nu este cunoscut sau când sunt 
sesizate succesiv două sau mai multe instanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), competenţa 
revine instanţei mai întâi sesizate. 
    (5) Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai 
multe instanţe sunt sesizate simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea 
acestei ordini. 
    (6) Infracţiunea săvârşită pe o navă sub pavilion românesc este de competenţa instanţei 
în a cărei circumscripţie se află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul 
în care prin lege se dispune altfel. 
    (7) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă înmatriculată în România este de competenţa 
instanţei în a cărei circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român. 
    (8) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe 
teritoriul român, iar competenţa nu se poate determina potrivit alin. (1), competenţa este 
cea prevăzută la alin. (4). 
    ART. 42 
    Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României 
    (1) Infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României se judecă de către instanţele în a 
căror circumscripţie se află locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după 
caz, sediul inculpatului persoană juridică. 
    (2) Dacă inculpatul nu locuieşte sau, după caz, nu are sediul în România, iar infracţiunea 
este de competenţa judecătoriei, aceasta se judecă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 
iar în celelalte cazuri, de instanţa competentă după materie ori după calitatea persoanei din 
municipiul Bucureşti, în afară de cazul când prin lege se dispune altfel. 
    (3) Infracţiunea săvârşită pe o navă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie 
se află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se 
dispune altfel. 
    (4) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă este de competenţa instanţei în a cărei 
circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român. 
    (5) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe 
teritoriul român, competenţa este cea prevăzută la alin. (1) şi (2), în afară de cazul în care 
prin lege se dispune altfel. 
   
  SECŢIUNEA a 3-a 
    Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti 
    
     ART. 44 
    Competenţa în caz de reunire a cauzelor 
    (1) În caz de reunire, dacă, în raport cu diferiţii făptuitori ori diferitele fapte, competenţa 
aparţine, potrivit legii, mai multor instanţe de grad egal, competenţa de a judeca toate 
faptele şi pe toţi făptuitorii revine instanţei mai întâi sesizate, iar dacă, după natura faptelor 
sau după calitatea persoanelor, competenţa aparţine unor instanţe de grad diferit, 
competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad. 



    (2) Competenţa judecării cauzelor reunite rămâne dobândită chiar dacă pentru fapta sau 
pentru făptuitorul care a determinat competenţa unei anumite instanţe s-a dispus 
disjungerea sau încetarea procesului penal ori s-a pronunţat achitarea. 
    (3) Tăinuirea, favorizarea infractorului şi nedenunţarea unor infracţiuni sunt de 
competenţa instanţei care judecă infracţiunea la care acestea se referă, iar în cazul în care 
competenţa după calitatea persoanelor aparţine unor instanţe de grad diferit, competenţa 
de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad. 
    (4) Dacă dintre instanţe una este civilă, iar alta este militară, competenţa revine instanţei 
civile. 
    (5) Dacă instanţa militară este superioară în grad, competenţa revine instanţei civile 
echivalente în grad competente potrivit art. 41 şi 42. 
 
    ART. 47 
    Excepţiile de necompetenţă 
    (1) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei 
inferioare celei competente potrivit legii poate fi invocată în tot cursul judecăţii, până la 
pronunţarea hotărârii definitive. 
    (2) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei 
superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată până la începerea cercetării 
judecătoreşti. 
    (3) Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi invocată în condiţiile alin. (2). 
    (4) Excepţiile de necompetenţă pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de către 
persoana vătămată sau de către părţi. 
    ART. 48 
    Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului  
    (1) Când competenţa instanţei este determinată de calitatea inculpatului, instanţa 
rămâne competentă să judece chiar dacă inculpatul, după săvârşirea infracţiunii, nu mai are 
acea calitate, în cazurile când: 
    a) fapta are legătură cu atribuţiile de serviciu ale făptuitorului; 
    b) s-a dat citire actului de sesizare a instanţei. 
    (2) Dobândirea calităţii după săvârşirea infracţiunii nu determină schimbarea 
competenţei, cu excepţia infracţiunilor săvârşite de persoanele prevăzute la art. 40 alin. (1). 
    ART. 49 
    Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei 
    (1) Instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o judeca, chiar 
dacă, după schimbarea încadrării juridice, infracţiunea este de competenţa instanţei 
inferioare. 
    (2) Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei, 
nu atrage necompetenţa instanţei, în afară de cazul când prin acea lege s-ar dispune altfel. 
    ART. 50 
    Declinarea de competenţă 
    (1) Instanţa care îşi declină competenţa trimite, de îndată, dosarul instanţei de judecată 
desemnate ca fiind competentă prin hotărârea de declinare. 



    (2) Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea 
persoanei, instanţa căreia i s-a trimis cauza poate menţine, motivat, probele administrate, 
actele îndeplinite şi măsurile dispuse de instanţa care şi-a declinat competenţa. 
    (3) În cazul declinării pentru necompetenţă teritorială, probele administrate, actele 
îndeplinite şi măsurile dispuse se menţin. 
    (4) Hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă căilor de atac. 
    ART. 51 
    Conflictul de competenţă 
    (1) Când două sau mai multe instanţe se recunosc competente a judeca aceeaşi cauză ori 
îşi declină competenţa reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se 
soluţionează de instanţa ierarhic superioară comună. 
    (2) Instanţa ierarhic superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de către 
instanţa care s-a declarat cea din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către 
instanţa care şi-a declinat cea din urmă competenţa. 
    (3) Sesizarea instanţei ierarhic superioare comune se poate face şi de procuror sau de 
părţi. 
    (4) Până la soluţionarea conflictului pozitiv de competenţă, judecata se suspendă. 
    (5) Instanţa care şi-a declinat competenţa ori care s-a declarat competentă cea din urmă 
ia măsurile şi efectuează actele ce reclamă urgenţă. 
    (6) Instanţa ierarhic superioară comună se pronunţă asupra conflictului de competenţă, 
de urgenţă, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. 
    (7) Când instanţa sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă constată că acea 
cauză este de competenţa altei instanţe decât cele între care a intervenit conflictul şi faţă 
de care nu este instanţă superioară comună, trimite dosarul instanţei superioare comune. 
    (8) Instanţa căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenţei nu se mai 
poate declara necompetentă, cu excepţia situaţiilor în care apar elemente noi care atrag 
competenţa altor instanţe. 
    (9) Instanţa căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. 
(2) şi (3). 
    ART. 52 
    Chestiunile prealabile 
    (1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării 
cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu 
excepţia situaţiilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare. 
    (2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi 
mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparţine acea chestiune. 
    (3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni 
prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, cu 
excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii. 
    
 SECŢIUNEA a 4-a 
    Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară 
    
 ART. 53 
    Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi 



    Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit 
competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, 
plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind: 
    a) măsurile preventive; 
    b) măsurile asigurătorii; 
    c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; 
    d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;  
    e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere 
sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; 
    f) procedura audierii anticipate; 
    g) alte situaţii expres prevăzute de lege. 
    ART. 54 
    Competenţa judecătorului de cameră preliminară 
    Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit 
competenţei acesteia: 
    a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; 
    b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către 
organele de urmărire penală; 
    c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în 
judecată; 
    d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege. 
 
IN MATERIE CIVILA, regulile generale privind competenta instantelor sunt prevazute in 
Codul de procedura civila, in cuprinsul TITLULUI III    Competenţa instanţelor 
judecătoreşti, dupa cum urmeaza: 
 
CAP. I 
    Competenţa materială 
    SECŢIUNEA 1 
    Competenţa după materie şi valoare 
 
    ART. 95 
    Tribunalul 
    Tribunalele judecă: 1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în 
competenţa altor instanţe; 
    2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii 
în primă instanţă; 
    3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; 
    4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă 
    ART. 98 
    Reguli generale 



    (1) Competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal 
de cerere. 
    (2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, 
precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data 
scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul judecăţii. 
    (3) În caz de contestaţie, valoarea se stabileşte după înscrisurile prezentate şi explicaţiile 
date de părţi. 
    ART. 99 
    Cazul mai multor capete principale de cerere 
    (1) Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere 
întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în raport cu valoarea sau, 
după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în parte. Dacă unul dintre capetele de 
cerere este de competenţa altei instanţe, instanţa sesizată va dispune disjungerea şi îşi va 
declina în mod corespunzător competenţa. 
    (2) În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori 
având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse 
judecăţii printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanţa competentă să le 
soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea pretenţie care atrage competenţa unei 
instanţe de grad mai înalt. 
    ART. 100 
    Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi 
    (1) Dacă mai mulţi reclamanţi, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, formulează 
pretenţii proprii împotriva aceluiaşi pârât, invocând raporturi juridice distincte şi neaflate 
într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanţei 
competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei 
pretenţii în parte. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi atunci când unul sau mai mulţi reclamanţi 
formulează, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, pretenţii împotriva mai multor 
pârâţi, invocând raporturi juridice distincte şi fără legătură între ele. 
    ART. 101 
    Valoarea cererii în cazuri speciale 
    (1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru 
stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia sau, după 
caz, de aceea a părţii din obiectul dedus judecăţii. 
    (2) Aceeaşi valoare va fi avută în vedere şi în cererile privind constatarea nulităţii 
absolute, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi în cererile privind constatarea existenţei 
sau inexistenţei unui drept. 
    (3) În cererile de aceeaşi natură, privitoare la contracte de locaţiune ori de leasing, 
precum şi în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, 
valoarea cererii se socoteşte după chiria sau arenda anuală. 
    ART. 102 
    Cererea de plată parţială 
    Când prin acţiune se cere plata unei părţi dintr-o creanţă, valoarea cererii se socoteşte 
după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă. 



    ART. 103 
    Cererea privind prestaţii succesive 
    În cererile care au ca obiect un drept la prestaţii succesive, dacă durata existenţei 
dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socoteşte după valoarea prestaţiei anuale 
datorate. 
    ART. 104 
    Cererile în materie imobiliară 
    (1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui 
imobil, valoarea lor se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit 
legislaţiei fiscale. 
    (2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispoziţiile art. 98. 
    ART. 105 
    Cererile în materie de moştenire 
    În materie de moştenire, competenţa după valoare se determină fără scăderea sarcinilor 
sau datoriilor moştenirii. 
    ART. 106 
    Dispoziţii speciale 
    (1) Instanţa legal învestită potrivit dispoziţiilor referitoare la competenţă după valoarea 
obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin 
modificări în ceea ce priveşte cuantumul valorii aceluiaşi obiect. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi la judecarea căilor de atac. 
   
  CAP. II 
    Competenţa teritorială 
    ART. 107 
    Regula generală 
    (1) Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie 
domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. 
    (2) Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul 
îşi schimbă domiciliul sau sediul. 
    ART. 108 
    Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut 
    Dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la 
instanţa în a cărei circumscripţie se află reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacă nu 
are nici reşedinţa ori reprezentanţa cunoscută, la instanţa în a cărei circumscripţie 
reclamantul îşi are domiciliul, sediul, reşedinţa ori reprezentanţa, după caz. 
    ART. 109 
    Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte 
    Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate 
face şi la instanţa locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, 
pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate 
prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta. 
    ART. 110 
    Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică 



    Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără 
personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanţa competentă 
pentru persoana căreia, potrivit înţelegerii dintre membri, i s-a încredinţat conducerea sau 
administrarea acesteia. În cazul lipsei unei asemenea persoane, cererea se va putea 
introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre membrii entităţii respective. 
    ART. 111 
    Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public 
    Cererile îndreptate împotriva statului, autorităţilor şi instituţiilor centrale sau locale, 
precum şi a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanţa de la 
domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanţa de la sediul pârâtului. 
    ART. 112 
    Pluralitatea de pârâţi 
    (1) Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâţi poate fi introdusă la instanţa 
competentă pentru oricare dintre aceştia; în cazul în care printre pârâţi sunt şi obligaţi 
accesoriu, cererea se introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii 
principali. 
    (2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanţei 
competente pentru el, oricare dintre pârâţi poate invoca necompetenţa la primul termen 
de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe. 
    ART. 113 
    Competenţa teritorială alternativă 
    (1) În afară de instanţele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: 1. instanţa 
domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiaţiei; 
    2. instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază creditorul reclamant, în cererile 
referitoare la obligaţia de întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile de stat pentru copii; 
    3. instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiei, 
în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract; 
    4. instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de 
locaţiune a imobilului; 
    5. instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestaţie tabulară, în justificare 
tabulară sau în rectificare tabulară; 
    6. instanţa locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract 
de transport; 
    7. instanţa locului de plată, în cererile privitoare la obligaţiile ce izvorăsc dintr-o cambie, 
cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; 
    8. instanţa domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, 
constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală 
a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea 
pagubelor produse consumatorilor; 
    9. instanţa în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, 
pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. 
    (2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate 
profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea 
de chemare în judecată se poate introduce şi la instanţa în circumscripţia căreia se află locul 



activităţii respective, pentru obligaţiile patrimoniale născute sau care urmează să se 
execute în acel loc. 
    ART. 114 
    Cereri în materie de tutelă şi familie 
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul 
civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită. 
    (2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanţa de tutelă şi de familie a 
încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită priveşte un 
imobil, este, de asemenea, competentă şi instanţa în a cărei circumscripţie teritorială este 
situat imobilul. În acest caz, instanţa de tutelă şi de familie care a pronunţat hotărârea va 
comunica de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă şi de familie în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit. 
    ART. 115 
    Cererile în materie de asigurări 
    (1) În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la 
instanţa în circumscripţia căreia se află: 1. domiciliul sau sediul asiguratului; 
    2. bunurile asigurate; 
    3. locul unde s-a produs riscul asigurat. 
    (2) Alegerea competenţei prin convenţie este considerată ca nescrisă dacă a fost făcută 
înainte de naşterea dreptului la despăgubire. 
    (3) În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terţul prejudiciat poate introduce 
acţiune directă şi la instanţa domiciliului sau, după caz, a sediului său. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică însă în materie de asigurări maritime, fluviale şi 
aeriene. 
    ART. 116 
    Alegerea instanţei 
    Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente. 
    ART. 117 
    Cererile privitoare la imobile 
    (1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanţa în a cărei 
circumscripţie este situat imobilul. 
    (2) Când imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va face la 
instanţa domiciliului sau reşedinţei pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste 
circumscripţii, iar în caz contrar, la oricare dintre instanţele în circumscripţiile cărora se află 
imobilul. 
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, prin asemănare, şi în cazul acţiunilor posesorii, 
acţiunilor în grăniţuire, acţiunilor privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate 
imobiliară, precum şi în cazul celor de împărţeală judiciară a unui imobil, când indiviziunea 
nu rezultă din succesiune. 
    ART. 118 
    Cererile privitoare la moştenire 
    (1) În materie de moştenire, până la ieşirea din indiviziune, sunt de competenţa exclusivă 
a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului: 1. cererile privitoare la validitatea sau 
executarea dispoziţiilor testamentare; 



    2. cererile privitoare la moştenire şi la sarcinile acesteia, precum şi cele privitoare la 
pretenţiile pe care moştenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; 
    3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre 
moştenitori sau împotriva executorului testamentar. 
    (2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moşteniri deschise succesiv 
sunt de competenţa exclusivă a instanţei ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncţi. 
    ART. 119 
    Cereri privitoare la societăţi 
    Cererile în materie de societate, până la sfârşitul lichidării sau, după caz, până la radierea 
societăţii, sunt de competenţa exclusivă a instanţei în circumscripţia căreia societatea îşi are 
sediul principal. 
    ART. 120 
    Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv 
    Cererile în materia insolvenţei sau concordatului preventiv sunt de competenţa exclusivă 
a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. 
    ART. 121 
    Cererile împotriva unui consumator 
    Cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai 
la instanţa domiciliului consumatorului. Dispoziţiile art. 126 alin. (2) rămân aplicabile. 
    CAP. III 
    Dispoziţii speciale 
    ART. 122 
    Regimul regulilor de competenţă 
    Reguli noi de competenţă pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului 
cod. 
    ART. 123 
    Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale 
    (1) Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa 
competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau 
teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi atunci când competenţa de soluţionare a cererii 
principale este stabilită de lege în favoarea unei secţii specializate sau a unui complet 
specializat. 
    (3) Când instanţa este exclusiv competentă pentru una dintre părţi, ea va fi exclusiv 
competentă pentru toate părţile. 
    ART. 124 
    Apărări şi incidente procedurale 
    (1) Instanţa competentă să judece cererea principală se va pronunţa şi asupra apărărilor 
şi excepţiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale şi care, potrivit legii, sunt 
de competenţa exclusivă a altei instanţe. 
    (2) Incidentele procedurale sunt soluţionate de instanţa în faţa căreia se invocă, în afară 
de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 
    ART. 125 
    Cererea în constatare 



    În cererile pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept, competenţa 
instanţei se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea 
dreptului. 
    ART. 126 
    Alegerea de competenţă 
    (1) Părţile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, şi prin declaraţie verbală în 
faţa instanţei ca procesele privitoare la bunuri şi la alte drepturi de care acestea pot să 
dispună să fie judecate de alte instanţe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente 
teritorial să le judece, în afară de cazul când această competenţă este exclusivă. 
    (2) În litigiile din materia protecţiei drepturilor consumatorilor, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de lege, părţile pot conveni alegerea instanţei competente, în condiţiile 
prevăzute la alin. (1), numai după naşterea dreptului la despăgubire. Orice convenţie 
contrară este considerată ca nescrisă. 
    ART. 127 
    Competenţa facultativă 
    (1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la 
care îşi desfăşoară activitatea, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad 
aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei 
circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea. 
    (2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care îşi desfăşoară 
activitatea la instanţa competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre 
instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de 
apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost 
competentă, potrivit legii. 
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul procurorilor, 
asistenţilor judiciari şi grefierilor. 
    ART. 128 
    Incidente privind arbitrajul 
    Competenţa ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu incidentele privind 
arbitrajul reglementat de prezentul cod aparţine în toate cazurile tribunalului în 
circumscripţia căruia are loc arbitrajul. 
    
  


