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Noţiune – constituie regulile de bază care fundamentează 

întregul proces civil, guvernând atât faza judecăţii, cât şi 

faza executării silite. 

 I.   Principiul liberului acces la justiţie 

�� este un principiu constituţional (art. 21 din Constituţie) în raport de care orice 

persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi 

a intereselor legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept; 

�� art. 5 alin. (1) NCPC statuează asupra obligativităţii judecătorilor de a primi şi 
soluţiona orice cerere care este de competenţa instanţelor judecătoreşti, 
potrivit legii, ceea ce înseamnă că niciun judecător nu ar putea refuza solu-
ţionarea unei cereri cu care în mod legal a fost învestit, pe motiv că legea nu 
prevede, este neclară sau incompletă; 

�� ierarhia temeiurilor de soluţionare a unei cereri este următoarea: textul de 
lege, uzanţele, analogia legii şi, ca ultimă alternativă (subsidiară), principiile 
generale ale dreptului, acestea stând la baza reglementării procesului civil 
[art. 5 alin. (3) NCPC]. 


�

NB 

Accesul liber la justiŃie nu trebuie înŃeles în sensul că cererile formu�
late în faŃa instanŃelor ar fi scutite de taxele judiciare de timbru, întru�
cât procesul civil presupune ocrotirea intereselor private ale justiŃiabililor, 
astfel încât, în cazurile în care legea prevede, ace�tia, odată cu formula�
rea cererii de chemare în judecată, vor trebui să anexeze �i dovada achi�
tării taxei de timbru (art. 197 NCPC), conform O.U.G. nr. 80/2013. 

 II.   Dreptul la un proces echitabil 

�� „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen 
optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de 
lege. În acest scop, instanţa este datoare să dispună toate măsurile permise de 
lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii” [art. 6 alin. (1) NCPC]; 

�� prin proces echitabil se înţelege respectarea dispoziţiilor legale, a principiilor 
fundamentale reglementate de legislaţia internă, precum contradictorialita-
tea, egalitatea, dreptul la apărare; 
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�� instanţa imparţială desemnează absenţa unei păreri anterioare, preconcepu-
te a judecătorului asupra modului în care urmează a fi soluţionată cauza, rela-
tările, probele şi dezbaterile contradictorii ale părţilor fiind singurele în mă-
sură a forma convingerea judecătorului asupra soluţiei ce o pronunţă în cauză; 

�� instanţa independentă desemnează faptul că judecătorul este independent în 
raport de orice altă putere, nefiind supus ingerinţelor din partea altor puteri, 
respectiv din partea celei legislative sau executive, potrivit principiului consti-
tuţional referitor la separaţia puterilor în stat (puterea legislativă, puterea 
executivă, puterea judecătorească); 

�� în vederea soluţionării cauzei într-un termen optim şi previzibil, legiuitorul a 
instituit obligaţia pentru judecător ca, la primul termen de judecată la care 
părţile sunt legal citate, să estimeze durata procesului (art. 238 NCPC); cu toa-
te acestea, pentru motive temeinice, judecătorul poate reveni asupra duratei 
procesului estimate iniţial.  

 III.   Principiul legalităţii 

�� presupune ca procesul civil să se desfăşoare în conformitate atât cu dispozi-
ţiile legii de drept material, cât şi ale legii de drept procesual; 

�� judecătorului învestit cu soluţionarea unei pricini îi incumbă obligaţia de a 
asigura respectarea dispoziţiilor legale referitoare la realizarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor părţilor din proces.  

�� Aplicaţie: 

�� Art. 457 NCPC instituie principiul legalităţii căii de atac, potrivit căruia ho-
tărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de 
lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiu-
nile din dispozitivul ei. 

 IV.   Principiul egalităţii 

�� presupune că „în procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drep-
turilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări” (art. 8 NCPC); 

�� în acelaşi sens, al egalităţii în faţa legii, Constituţia statuează că „cetăţenii sunt 
egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” 
(art. 16), nimeni nefiind mai presus de lege, iar potrivit art. 124 alin. (2) din 
Constituţie, „justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi”; 

�� egalitatea părţilor în procesul civil presupune ca acestea să aibă aceleaşi 
drepturi în raport de poziţia procesuală pe care o deţin, să aibă posibilitatea 
de a uzita de aceleaşi mijloace de apărare, de a-şi susţine cauza fără nicio dis-
criminare în raport de adversar.  



 Principiile procesului civil 3 

 V.   Principiul disponibilităţii 

�� reprezintă posibilitatea legală oferită părţii de a dispune atât de obiectul pro-
cesului, cât şi de mijloacele legale de apărare a acestuia, atunci când se sus-
ţine o încălcare de către partea adversă a dreptului ocrotit de lege; 

�� presupune o serie de drepturi care aparţin părţilor implicate în raportul dedus 
judecăţii, astfel: 

�� dreptul persoanei interesate de a porni procesul civil: 

�� ca regulă, instanţa nu se sesizează din oficiu, ci prin cererea de che-
mare în judecată formulată de persoana care pretinde un drept îm-
potriva altei persoane sau doreşte protecţia unei situaţii juridice.  

�

NB 
În mod excepŃional, există însă �i situaŃii în care legiuitorul recunoa�te 
legitimarea procesuală activă �i altor persoane, entităŃi sau organisme, 
precum �i Ministerului Public, de�i nu acestea sunt titularele dreptului 
afirmat. 

 

Exemple: 
– procurorul poate porni acŃiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apă�
rarea drepturilor �i intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub 
interdicŃie �i ale dispăruŃilor, precum �i în alte cazuri expres prevăzute de lege 
[art. 92 alin. (1) NCPC]; 
– art. 37 lit. h) din O.G. nr. 21/1992 privind protecŃia consumatorilor conferă aso�
ciaŃiilor de consumatori dreptul de a introduce acŃiuni în justiŃie pentru apă�
rarea drepturilor �i intereselor legitime ale consumatorilor etc. 

�� dreptul de a stabili obiectul şi limitele procesului: 

�� presupune dreptul părţii de a stabili pretenţiile sale prin intermediul 
cererii de chemare în judecată (de către reclamant), prin cererea re-
convenţională (de către pârât) sau prin intermediul cererilor de inter-
venţie; 

�� judecătorul învestit cu soluţionarea pricinii trebuie să se pronunţe asu-
pra tuturor cererilor cu care a fost învestit, fără a avea posibilitatea de 
a modifica obiectul şi cauza, fixate de părţi prin intermediul cererilor 
formulate, deci de a acorda mai mult decât s-a cerut (plus petita), mai 
puţin decât s-a cerut (minus petita) sau ceea ce nu s-a cerut (extra 

petita); 

�� în anumite pricini, expres prevăzute de lege, instanţa trebuie să se pro-
nunţe din oficiu asupra anumitor cereri. 

Spre exemplu: 
– în procedura divorŃului, atunci când soŃii au copii minori, născuŃi înaintea sau 
în timpul căsătoriei ori adoptaŃi, instanŃa se va pronunŃa asupra exercitării 
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autorităŃii părinte�ti, precum �i asupra contribuŃiei părinŃilor la cheltuielile de 
cre�tere �i educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin 
cererea de divorŃ [art. 918 alin. (2) NCPC]; 
– în procedura divorŃului, instanŃa se va pronunŃa, chiar dacă nu a fost învestită 
cu o astfel de cerere, asupra numelui pe care părŃile urmează să îl poarte după 
desfacerea căsătoriei[art. 918 alin. (3) NCPC].�

�� limitele procesului (cadrul procesual sub aspectul obiectului, cauzei şi 
părţilor iniţiale) sunt fixate de către părţi, însă, calificarea juridică a 
actelor şi a faptelor deduse judecăţii poate fi restabilită de către jude-
cător, chiar dacă părţile i-au dat o altă denumire, caz în care judecăto-
rul este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea juridică exactă 
[art. 22 alin. (4) NCPC]. Aşadar, instanţa poate restabili temeiul juridic 

al unei cereri (norma sau principiul de drept aplicabil), însă nu poate 
schimba cauza cererii (situaţia de fapt calificată juridic), care este un 
drept exclusiv al celui care formulează cererea. 

�� dreptul părţilor de a face acte de dispoziţie: 

�� presupune că părţile au posibilitatea de a dispune de dreptul lor. 

Exemple de manifestări ale dreptului de dispoziŃie: 
– reclamantul poate renunŃa la judecata cererii de chemare în judecată; 
– reclamantul poate renunŃa la dreptul dedus judecăŃii; 
– pârâtul poate achiesa la pretenŃiile reclamantului; 
– partea care pierde procesul poate achiesa la hotărârea pronunŃată; 
– părŃile pot finaliza litigiul prin concesii reciproce materializate prin încheierea 
unei tranzacŃii judiciare.�

�� dreptul de a exercita căile de atac împotriva hotărârii pronunţate: 

�� presupune că partea nemulţumită de hotărârea pronunţată poate 
exercita, în condiţiile legii, calea de atac împotriva acesteia; intimatul 
poate declara, la rândul său, fie un apel incident, fie un apel provocat, 
după expirarea termenului pentru apelul principal, însă este vorba tot 
despre cei care au avut calitatea de părţi în faţa primei instanţe; 

�� dreptul de a exercita calea de atac este recunoscut şi procurorului, în 
condiţiile art. 92 alin. (4) NCPC, acesta având posibilitatea de a formula 
cale de atac împotriva hotărârilor pronunţate pentru apărarea dreptu-
rilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub in-
terdicţie şi ale dispăruţilor, chiar dacă nu a pornit acţiunea civilă, pre-
cum şi atunci când a participat la judecată, în condiţiile legii.  



 Principiile procesului civil 5 

�� dreptul de a solicita executarea silită a hotărârii: 

�� presupune că partea care a câştigat procesul are dreptul de a solicita 
punerea în executare a hotărârii atunci când partea care a pierdut pro-
cesul nu îşi execută de bunăvoie obligaţia statuată în titlul executoriu. 

 VI.   Obligaţiile părţilor şi terţilor în desfăşurarea procesului 

Corelativ dreptului părţilor de a sesiza instanţa de judecată, de a formula cereri în 
procesul pendinte, există şi o serie de obligaţii.  

1. Obligaţiile părţilor în procesul civil (art. 10 NCPC): 

�� obligaţia de a îndeplini actele de procedură în ordinea, condiţiile şi termenele 
stabilite de lege sau de judecător; 

�� obligaţia de a-şi proba pretenţiile şi apărările, de a contribui la desfăşurarea 
fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia. 

�� Sancţiuni în caz de nerespectare a acestor obligaţii: 

�� în cazul în care, pe parcursul soluţionării procesului, reclamantul nu-şi înde-

plineşte în mod culpabil obligaţiile instituite în sarcina sa de către instanţă, 
aceasta va putea dispune suspendarea judecării pricinii (art. 242 NCPC); 

�� în ipoteza în care o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la 
cererea celeilalte părţi sau din oficiu, să dispună înfăţişarea acestuia, par-
tea având obligaţia de a se conforma acestei dispoziţii, sub sancţiunea 
plăţii unei amenzi judiciare. 

2. Obligaţiile terţilor (art. 11 NCPC): 

�� obligaţia de a sprijini realizarea justiţiei, sens în care instanţa poate solicita cita-
rea ca martor a terţului persoană fizică sau a reprezentanţilor persoanei juridice 
care deţin un înscris util în soluţionarea cauzei în vederea prezentării acestuia în 
instanţă, obligaţie ce revine şi instituţiilor şi autorităţilor publice de a trimite in-
stanţei înscrisul solicitat, în condiţiile legii (art. 297 şi art. 298 NCPC). 

 VII.   Principiul bunei-credinţe 

�� părţile au obligaţia de a-şi exercita cu bună-credinţă drepturile şi obligaţiile 
civile, în caz de nerespectare a acestora, partea putând fi obligată la plata 
unor despăgubiri pe tărâm delictual (art. 12 NCPC); 

�� partea care deturnează dreptul procedural de la scopul pentru care a fost 
recunoscut de lege şi îl exercită cu rea-credinţă sau care, cu rea-credinţă, nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile procesuale, săvârşeşte un abuz de drept procedural, 
putându-se antama răspunderea acesteia, dacă prin exercitarea abuzivă a 
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unui drept sau prin nerespectarea unei obligaţii a fost cauzată unei alte părţi 
un prejudiciu de natură materială sau morală. 

�

NB 
Fără a se aduce atingere dispoziŃiilor art. 35 NCPC, acŃiunea în consta�
tarea abuzului de drept procesual este admisibilă chiar pe cale inci�
dentală, cererea fiind grefată pe acŃiunea principală ce stă la baza pro�
cesului în care a apărut; ulterior, partea interesată (victimă a abuzului de 
drept procesual) poate exercita �i o cerere în realizare (acŃiune în răs�
pundere civilă delictuală pentru fapta proprie), în termenul de prescripŃie 
extinctivă de 3 ani, aplicabil drepturilor de creanŃă, termen care curge de 
la data constatării abuzului de drept procesual.  

 VIII.   Principiul dreptului la apărare 

�� dreptul la apărare este garantat, părţile având dreptul, în tot cursul procesu-
lui, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii (art. 13 NCPC); 

�� legea recunoaşte părţilor posibilitatea de a apela la serviciile unui specialist 
(avocat), în vederea realizării drepturilor şi intereselor lor legitime; 

�� de asemenea, în faţa instanţelor de fond (primă instanţă şi apel), a instanţei 
de recurs, în contestaţiile în anulare și cererile de revizuire, părţile pot sta per-
sonal în judecată sau prin intermediul unui mandatar neavocat, care însă nu 
va putea pune concluzii asupra excepţiilor procesuale și asupra fondului, cu 
excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori rudă până la 
gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept;  

�� în cazul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, cererile şi concluziile pot fi 
formulate şi susţinute de către preşedintele instanţei sau de către conducă-
torul parchetului, de către consilierul juridic ori de către judecătorul sau pro-
curorul desemnat, în acest scop, de preşedintele instanţei ori de conducătorul 
parchetului; 

�� părţile au posibilitatea de a lua cunoştinţă de cuprinsul dosarului, de a pro-
pune probe [reclamantul prin cererea de chemare în judecată sau prin cererea 
modificatoare/completatoare a cererii de chemare în judecată, pârâtul prin 
întâmpinare sau, atunci când necesitatea administrării unei probe rezultă din 
dezbateri, în condiţiile art. 254 alin. (2) NCPC], de a-şi formula apărări, de a-şi 
prezenta susţinerile în scris şi oral şi de a exercita căile legale de atac, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de lege [art. 13 alin. (3) NCPC]. 

 IX.   Principiul contradictorialităţii  

�� presupune că instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea 
sau înfăţişarea părţilor, dacă legea nu prevede altfel [art. 14 alin. (1) NCPC]; 
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�

NB 
Ceea ce interesează în respectarea acestui principiu este ca părŃile să fie 
legal citate (atunci când cererea se judecă cu citarea părŃilor), neavând 
relevanŃă dacă părŃile au formulat cereri �i apărări în acest sens �i 
dacă s�au prezentat personal sau prin mandatar la procesul civil, 
acest ultim aspect neîmpiedicând soluŃionarea cauzei. 

�� totodată, părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct 
sau prin intermediul instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care 
îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi mijloacele de probă de care 
înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza 
apărarea [art. 14 alin. (2) NCPC]; 

�� părţile au obligaţia de a expune situaţia de fapt la care se referă pretenţiile şi 

apărările lor în mod corect şi complet, fără a denatura sau omite faptele care 
le sunt cunoscute [art. 14 alin. (3) teza I NCPC]; 

�� părţile au obligaţia de a expune un punct de vedere propriu faţă de afirmaţiile 
părţii adverse cu privire la împrejurări de fapt relevante în cauză [art. 14  

alin. (3) teza a II-a NCPC]; 

�� părţile au dreptul de a discuta şi argumenta orice chestiune de fapt sau de 

drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv 
de către instanţă din oficiu [art. 14 alin. (4) NCPC]; 

�

NB 
Faptul că părŃile nu se prevalează de aceste drepturi legitime nu este 
de natură a împiedica soluŃionarea cauzei cu care instanŃa a fost înves�
tită, fiind suficient ca acestea să fi avut posibilitatea de a efectua aceste 
acte �i apărări. În cazul în care părŃile nu uzitează de drepturile lor, in�
stanŃa se va pronunŃa în baza probelor administrate �i a aspectelor argu�
mentate de partea care invocă un anumit drept sau care se apără în mod 
corespunzător, sub rezerva aprecierii judecătorului asupra veridicităŃii 
celor susŃinute. 

�� în respectarea principiului contradictorialităţii, instanţa este obligată, în orice 
proces, să supună discuţiei părţilor toate cererile, excepţiile şi împrejurările 

de fapt sau de drept invocate, dând, astfel, posibilitatea părţilor de a-şi expu-
ne punctul de vedere asupra drepturilor şi apărărilor susţinute;  

�� instanţa îşi va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt şi de drept, pe 
explicaţii sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezba-

terii contradictorii [art. 14 alin. (6) NCPC]. 
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 X.   Principiul oralităţii 

�� procesele se dezbat oral, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel sau 
când părţile solicită expres instanţei ca judecata să se facă numai pe baza 
actelor depuse la dosar (art. 15 NCPC); 

�� acest principiu presupune că atât etapa cercetării procesului, cât şi etapa dez-
baterilor, ca regulă, se dezbat oral. 

�� Aplicaţii: 

�� achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie 
verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său în temeiul unei procuri 
speciale [art. 464 alin. (2) NCPC]; 

�� reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie 
verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă [art. 406 alin. (1) NCPC] 
etc. 

�� Excepţii: 

�� atunci când legea dispune ca actul de procedură să se încheie în formă 
scrisă; Exemplu: orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să 

fie formulată în scris (…) [art. 148 alin. (1) NCPC]; 

�� atunci când părţile solicită expres instanţei ca judecata să se facă numai 
pe baza actelor depuse la dosar. 

 XI.   Principiul nemijlocirii 

�� presupune că probele se administrează de către instanţa care judecă procesul, 
cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel (art. 16 NCPC); 

�� presupune că instanţa cercetează toate elementele dosarului în mod nemij-

locit (direct). 

�� Aplicaţii: 

�� administrarea probelor se face în faţa instanţei de judecată sesizate, în ca-
mera de consiliu, dacă legea nu dispune altfel [art. 261 alin. (1) NCPC] etc. 

�� Excepţii: 

�� în cazul declarării necompetenţei, dovezile administrate în faţa instanţei 
necompetente rămân câştigate judecăţii şi instanţa competentă învestită 
cu soluţionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive te-
meinice (art. 137 NCPC); 

�� dacă, ulterior constatării perimării, se face o nouă cerere de chemare în 
judecată, părţile pot folosi dovezile administrate în cursul judecării cererii 
perimate, în măsura în care noua instanţă socoteşte că nu este necesară 
refacerea lor [art. 422 alin. (2) NCPC] etc.  
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 XII.   Principiul publicităţii 

�� şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege  
(art. 17 NCPC); 

�� presupune ca procesul civil să se desfăşoare în prezenţa părţilor, precum şi a 
altor persoane. 

�� Aplicaţii: 

�� afişarea listei proceselor pentru fiecare şedinţă de judecată; 

�� accesul liber în sala de şedinţă; 

�� pronunţarea hotărârii în şedinţă publică. 

 XIII.   Principiul desfăşurării procesului civil în limba română 

�� Reguli: 

�� procesul civil se desfăşoară în limba română [art. 18 alin. (1) NCPC]; 

�� cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba română [art. 18 
alin. (4) NCPC]. 

�� Excepţii: 

�� cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se 
exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii 
[art. 18 alin. (2) NCPC]; 

�� cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română 
au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a 
vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă 
legea nu prevede altfel [art. 18 alin. (3) NCPC]. 

 XIV.   Principiul continuităţii 

�� presupune că judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei nu poate fi înlocuit 

pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiţiile legii [art. 19 
şi art. 214 alin. (1) NCPC]; 

�� judecătorul/judecătorii care face/fac parte din completul de judecată trebuie 

să rămână aceiaşi pe tot parcursul soluţionării pricinii, ei neputând fi înlo-

cuiţi decât pentru motive temeinice [art. 19 şi art. 214 alin. (1) şi (2) NCPC]; 

�� atunci când înlocuirea judecătorului pentru motive temeinice a avut loc după 
ce s-a dat cuvântul în fond părţilor, cauza se repune pe rol [art. 214 alin. (3) 
NCPC]. 
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 XV.   Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului 

Rolul judecătorului în aflarea adevărului se manifestă sub următoarele aspecte: 

1.  judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplica-

bile, ceea ce înseamnă că judecătorul va aplica situaţiei de fapt prezentate şi 

rezultate în urma cercetării judecătoreşti normele de drept; 

2.  judecătorul are obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru a pre-

veni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii fap-

telor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri te-

meinice şi legale, scop în realizarea căruia judecătorul are dreptul: 

–� de a cere părţilor să prezinte explicaţii, oral sau în scris; 

–� de a pune în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt sau de drept, 

chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare; 

–� de a dispune administrarea probelor pe care le consideră necesare, pre-

cum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc 

[art. 22 alin. (2) NCPC] � pentru soluţionarea corectă a cauzei, judecăto-

rul poate dispune din oficiu administrarea de probe, după punerea în dis-

cuţia contradictorie a părţilor a necesităţii administrării acestora, chiar 

dacă părţile se împotrivesc. 

3.  judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condi-

ţiile art. 78 NCPC, persoane care, după ce au fost introduse în cauză, au posi-

bilitatea de a efectua acte de dispoziţie, respectiv: de a renunţa la judecată sau 

la dreptul pretins, de a achiesa la pretenţiile reclamantului ori de a pune capăt 

procesului printr-o tranzacţie [art. 22 alin. (3) NCPC]; 

4. judecătorul dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse 

judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă denumire, punând, în prealabil, în 

discuţia părţilor calificarea juridică exactă a cererii [art. 22 alin. (4) NCPC]; 

�

NB 
�

A�adar, instanŃa poate restabili temeiul juridic al unei cereri (norma 
sau principiul de drept aplicabil), însă nu poate schimba CAUZA cererii 
(situaŃia de fapt calificată juridic), care este un drept exclusiv al celui care 
formulează cererea. 
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�

NB 


Totu�i, judecătorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic 
în cazul în care părŃile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de 
care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridică �i moti�
vele de drept asupra cărora au înŃeles să limiteze dezbaterile, dacă 
astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitime ale altora [art. 22 
alin. (5) NCPC]. Prin urmare, voinŃa părŃilor sub acest aspect este suve�
rană, iar judecătorul nu o poate limita decât în condiŃiile legii. 

5.  judecătorul este obligat să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără 

însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune 

altfel [art. 22 alin. (6) NCPC]. 

 


