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Rezumat: Procesul civil reprezintă, în esenţă, activitatea tuturor organelor şi persoanelor ce participă la 

dezbateri în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile încălcate sau nerecunoscute. Desfăşurarea 

procesului civil se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzătoare fiecărei faze. Aceasta este 

desfăşurarea normală a procesului civil, o desfăşurare continuă, cu parcurgerea numai a fazelor strict necesare. Însă, 

există şi cazuri când procesul civil, datorită ivirii unor incidente, nu se desfăşoară în mod normal, adică nu parcurge 

toate fazele, sau le parcurge cu întârziere, iar în alte situaţii se termină fără a mai ajunge în faza sa finală. Incidente de 

acest gen pot să apară în orice fază a procesului civil, inclusiv în faza executării, dar nu neapărat ca urmare a 

disponibilităţii procesuale. În ipoteza în care continuarea activității judiciare nu mai este posibilă sau nu mai este 

necesară, ori când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii, procesul se suspendă sau cererea se perimă. De 

asemenea, în cadrul procesului civil părţile pot face o serie de acte de dispoziţie, care desemnează manifestarea de 

voinţă a subiecţilor de drept cu scopul de a declanşa o anumită procedură în faţa instanţei de judecată sau de a elimina 

obstacolele care ar putea împiedica ori determina încetarea încă din start a procesului civil sau cu scopul de a evita 

crearea unei situaţii defavorabile uneia din părţi. 

 

Cuvinte cheie: proces civil; incidente procedurale; acte de dispoziție; suspendarea procesului; perimarea cererii; 

judecată. 

 

 

1. Preliminarii 

 

Ca desfăşurare în timp, procesul civil începe cu introducerea cererii de chemare în judecată şi 

sfârşeşte cu pronunţarea hotărârii (actul final şi de dispoziţie al instanţei). În fiecare cauză civilă există, deci, 

două momente: un moment iniţial – sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată şi un 

moment final – dezînvestirea instanţei prin pronunţarea hotărârii. Între aceste două momente, între care se 

încadrează derularea procesului civil, pot interveni, ca incidente, suspendarea judecății, perimarea cererii sau 

unul dintre actele procesuale de dispoziție (desistarea, achiesarea sa tranzacția judiciară). 

 

2. Suspendarea procesului 

 

În încercarea de a defini această noţiune putem spune că suspendarea procesului înseamnă oprirea 

mersului judecăţii datorită ivirii unor împrejurări voite de părţi sau independente de voinţa lor. Cauzele care 

determină luarea acestei măsuri sunt reglementate în Codul de procedură civilă în art. 411 – 415. În funcție de 

împrejurările care determină suspendarea, aceasta poate fi: voluntară; de drept; facultativă sau judecătorească. 

Suspendarea voluntară. În conformitate cu prevederile art. 411 C. proc.civ., suspendarea voluntară 

se produce în două cazuri: a) când amândouă părţile cer instanţei să suspende cauza; b) când niciuna dintre 

părţi, legal citate, nu se înfăţişează la strigarea cauzei şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă, nici de către 

reclamant nici de către pârât. 
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Cauza primului caz de suspendare voluntară constă în dreptul părţilor de a dispune de obiectul 

procesului şi de mijloacele lor de apărare. Suspendarea voluntară, respectiv acordul părţilor în vederea 

suspendării, poate avea cauze diferite: o viitoare tranzacţie, o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra 

căreia reclamantul consimte, etc. 

Al doilea caz de suspendare voluntară rezultă din voinţa tacită a părţilor de a nu mai continua 

judecata, manifestată prin aceea că nici una dintre ele nu se înfăţişează la strigarea pricinii. În cazul în care 

instanţa procedează la judecarea cauzei în absenţa părţilor, fără însă ca acestea să fi solicitat judecata în lipsă, 

se aduce atingere atât dreptului la apărare, principiului contradictorialităţii, cât şi dreptului la un proces 

echitabil. Prevederile art. 411 alin. 1 pct.2 C.proc.civ. au un caracter imperativ şi nu facultativ, iar nesocotirea 

acestora are drept consecinţă nulitatea hotărârii pronunţate. Mai mult, este vorba de o nulitate de ordine 

publică, întrucât regulile de procedură instituite privesc desfăşurarea activităţii de judecată şi urmăresc 

ocrotirea unui interes general [1]. 

Suspendarea de drept. Instanţa de judecată este obligată să pronunţe suspendarea ori de câte ori 

constată ivirea unui caz dintre cele enumerate în mod expres de art. 412 alin. 1 C. proc. civ.: 

- prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în cauză a moştenitorilor, în afară de cazul când 

partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora; 

- prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi, până la numirea tutorelui sau 

curatorului; 

- prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi, survenit cu mai puţin de 15 zile 

înainte de ziua înfăţişării, până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar; 

- prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator; 

- când persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului; 

- prin deschiderea procedurii insolvenţei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, dacă 

debitorul trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar; 

- în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea 

Europeană; 

- în alte cazuri prevăzute de lege; 

Potrivit principiului contradictorialităţii, părţile (personal sau prin reprezentant) trebuie să aibă 

posibilitatea de a lua parte la dezbateri. Însă, prin moartea unei părţi, punerea sub interdicţie, moartea 

reprezentantului ori încetarea funcţiei tutorelui, se înţelege că una din părţi nu mai poate lua parte la dezbateri 

şi astfel principiul contradictorialităţii devine practic irealizabil.  

Întreruperea cursului activităţii judiciare, în ipoteza în care se iveşte unul din cazurile enumerate de 

art. 412 alin. 1 C.proc.civ., se face pentru a se da posibilitatea celor interesaţi de a lua măsuri în vederea 

continuării procesului în funcţie de împrejurarea ivită. Astfel, în cazul morţii uneia dintre părţi, vor trebui 

introduşi în cauză moştenitorii săi; în caz de incapacitate, numirea şi citarea reprezentantului legal; în caz de 

moarte a reprezentantului, numirea unui alt reprezentant, iar în caz de încetare a funcţiei tutorelui, 

introducerea în cauză a părţii devenite majore, ș.a.m.d. 

Suspendarea facultativă (judecătorească).  

În conformitate cu prevederile art. 413 alin. 1 C. proc. civ., instanţa poate suspenda cauza în 

următoarele situaţii: 

- când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face 

obiectul unei alte judecăţi; 

- când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 

hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel; 

- în alte cazuri prevăzute de lege. 

În prima situaţie apreciem că pot apărea aspecte care să formeze obiectul unor alte acţiuni [2], a căror 

rezolvare ar putea avea o influenţă hotărâtoare asupra soluţionării cauzei. Aşa de pildă, o acţiune pentru plata 

unei pensii de întreţinere făcută de un copil din afara căsătoriei, va putea fi suspendată până la soluţionarea 

acţiunii privind cercetarea paternităţii, întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau 

respingerea acţiunii de cercetare a paternităţi. 
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În cea de-a doua situaţie, este posibil să înceapă urmărirea penală dacă s-a săvârşit o infracţiune în 

legătură cu pricina care se judecă, a cărei constatare ar avea o influenţă hotărâtoare asupra soluţiei cauzei 

civile. Aşa de pildă, dacă una dintre părţi  s-ar înscrie în fals împotriva unui înscris important în cauza ce se 

judecă, instanţa civilă va putea suspenda pricina până la rezolvarea chestiunii falsului de către instanţa penală, 

de menţinerea sau îndepărtarea acelui înscris, ca mijloc de dovadă, depinzând modul de soluţionare a cauzei 

civile. 

 

3. Conceptul de acte procesuale de dispoziție 

 

În cadrul procesului civil părţile pot face o serie de acte de dispoziţie, care pot fi definite ca fiind 

„actele de voinţă ale părţilor privind drepturile materiale supuse judecăţii ori mijloacele procesuale 

recunoscute pentru promovarea în condiţii normale a drepturilor lor” [3]. 

Conceptul de acte de dispoziţie ale părţilor poate avea mai multe accepţiuni. Astfel, în sens larg, 

această noţiune desemnează manifestarea de voinţă a subiecţilor de drept, cu scopul de a declanşa o anumită 

procedură în faţa instanţei de judecată sau de a elimina obstacolele care ar putea împiedica ori determina 

încetarea încă din start a procesului civil sau cu scopul de a evita crearea unei situaţii defavorabile uneia din 

părţi [4]. De pildă, pentru a se declanşa o anumită procedură în faţa instanţei de judecată, care nu face decât 

să ia act de convenţia părţilor ce îşi exprimă consimţământul în instanţă, aceasta verificând dacă sunt 

îndeplinite condiţiile şi formele impuse de lege pentru ca respectiva convenţie să poată fi încheiată în acest 

cadru, subiecţii de drept îşi pot manifesta intenţia de a solicita încuviinţarea unei adopţii sau, cazul soţilor, în 

anumite condiţii, care pot cere desfacerea căsătoriei prin acordul lor. Aceste două proceduri speciale sunt 

considerate contracte judiciare legale. Într-o situaţie asemănătoare se pot încadra, în puterea legii, şi instituţia 

popririi sau ordonanţa de adjudecare în materie de vânzare publică silită, ambele fiind categorisite drept 

contracte judiciare de executare.  

M. G. Constantinescu face o grupare a contractelor judiciare astfel: contracte judiciare legale sau prin 

voinţa legii (adopţia, divorţul prin acordul soţilor, vânzarea voluntară a bunurilor aparţinând unor incapabili, 

etc.); contracte judiciare care intervin ca o consecinţă naturală a unor forme judiciare (poprirea, ordonanţa de 

adjudecare la vânzarea imobiliară silită, etc.); acorduri care intervin întâmplător în cursul unei proceduri 

judiciare (hotărârea de expedient) [5]. 

În aceeaşi ordine de idei, părţile unui proces civil pot conveni, în virtutea disponibilităţii procesuale, 

cu privire la formele judecăţii, cu scopul de a asigura desfăşurarea activităţii judiciare, care altfel ar fi urmată 

sau ar evolua în alte condiţii, eventual nefavorabile uneia dintre părţi ori altor participanţi la proces. Iată 

cîteva cazuri ce pot fi încadrate în categoria contractelor judiciare propriu-zise, care privesc formele judecăţii: 

prorogarea voluntară (convenţională) de competenţă (art. 126 C. proc. civ.); litisconsorţiul voluntar (art. 59 C. 

proc. civ.), renunţarea la excepţii sau la invocarea altor neregularităţi procedurale; intervenţia voluntară 

principală direct în apel (art. 62 alin. 3 C. proc. civ.); judecarea cererii reconvenţionale sau a cererii de 

introducere a altei persoane în proces, împreună cu cererea principală, deşi au fost făcute peste termenul 

prevăzut de lege; formularea unei cereri de asigurare a dovezilor, chiar dacă nu există urgenţă (art. 359 alin. 2 

C. proc. civ.). 

De asemenea, părţile unui proces civil pot conveni şi încheia contracte judiciare care privesc fondul 

litigiului. Avem în vedere renunţarea la judecată, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate 

sau ulterior acestui moment (art. 406 alin. 4 C. proc. civ.) şi tranzacţia judiciară, finalizată printr-o hotărâre de 

expedient (art. 438 – 441 C. proc. civ.). 

În fine, pentru a completa tabloul trebuie să spunem că, tot în baza disponibilităţii procesuale, părţile 

unui proces civil pot acţiona, de data aceasta unilateral - fără să fie necesar consimţământul celeilalte părţi, în 

scopul stingerii litigiului aflat pe rolul instanţei. Astfel, reclamantul poate renunţa la judecată înainte de 

primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate sau poate renunţa la însuşi dreptul pretins în 

judecată. De asemenea, pârâtul poate recunoaşte pretenţiile reclamantului, sau partea care a pierdut procesul 

în faţa primei instanţe poate achiesa la hotărârea pronunţată în defavoarea sa, neexercitând calea de atac 

prevăzută de lege şi, trecând de bunăvoie la îndeplinirea prestaţiilor la care a fost obligat prin hotărârea 

respectivă. 
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În sens restrâns, prin noţiunea de acte de dispoziţie ale părţilor considerăm că putem desemna, actele 

de voinţă aparţinând atât reclamantului cât şi pârâtului, prin care un proces în care părţile au interese contrare 

nu mai ajunge să fie dezbătut sau finalizat de către instanţă, iar aceasta nu mai dă o hotărâre care să fie 

rezultatul dezbaterilor şi al deliberării sale, ci ia doar act de voinţa părţilor (manifestată unilateral sau în 

consens) pronunţând în consecinţă o hotărâre; sau, soluţionându-se litigiul după regulile de drept comun, 

partea care nu a avut câştig de cauză trece la executarea hotărârii, fără să o mai atace pe căile prevăzute de 

lege, ceea ce echivalează cu o recunoaştere. 

În acest sens sunt considerate - de către toţi autorii [6], [7], [8] - acte de dispoziţie ale părţilor în 

procesul civil următoarele: desistarea (renunţarea reclamantului la judecată sau la însuşi dreptul subiectiv 

pretins), achiesarea (recunoaşterea de către pârât a pretenţiilor reclamantului sau aderarea părţii care a 

pierdut procesul la hotărârea pronunţată) şi tranzacţia judiciară finalizată printr-o hotărâre de expedient. 

Problema actelor de dispoziţie ale părţilor în procesul civil a fost formulată, în Franţa, încă din 

secolul al XIX-lea, unde jurisprudenţa recunoştea acordurilor de voinţă, care pot interveni în cursul 

procedurii judiciare, caracterul de tranzacţie judiciară [5]. Dacă, în faza incipientă a evoluţiei acestei instituţii, 

tranzacţia era actul de dispoziţie al părţilor cel mai uzitat în cursul procesului civil, ulterior o pondere 

însemnată au ocupat şi alte astfel de acte şi anume: renunţarea şi achiesarea. 

Pentru a sesiza şi a sublinia care este rolul ce se atribuie voinţei părţilor în desfăşurarea activităţii 

procesuale, trebuie să răspundem la următoarea întrebare: voinţa şi manifestarea ei în cadrul procesului civil 

va fi circumscrisă numai la aspectele de drept procesual sau va fi extinsă şi la cele de drept material? Sau, 

altfel spus, ceea ce este îngăduit părţilor să facă pe terenul dreptului material civil, le este îngăduit să facă şi 

în cadrul procesului civil? Răspunsul la această întrebare nu poate fi decât afirmativ. 

Într-adevăr, părţilor le este recunoscut dreptul de a dispune de obiectul procesului şi de mijloacele 

procesuale acordate de lege. Obiectul procesului civil este, de altfel, dreptul material al subiecţilor de drept, 

născut din raportul de drept civil devenit litigios şi dedus judecăţii. 

Fără îndoială, drepturile civile conferă titularilor lor libertatea de dispoziţie în exercitarea acestora, 

libertate care se menţine şi în situaţia în care un astfel de drept încălcat sau nerecunoscut, a devenit obiectul 

unui proces civil; mai mult, ea se va extinde şi asupra mijloacelor procesuale, acordate părţilor prin lege, 

pentru apărarea drepturilor lor materiale. 

Rolul actelor de dispoziţie ale părţilor, considerăm că este nu numai de a pune capăt procesului dintre 

ele, în condiţii care le mulţumeşte deopotrivă, ci uneori, şi de a stinge orice posibilitate de litigiu pe viitor în 

legătură cu obiectul cauzei respective. Şi avem în vedere când spunem aceasta, de exemplu, renunţarea la 

dreptul subiectiv pretins în instanţă, care are ca efect, în urma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti ce va 

avea autoritate de lucru judecat, stingerea oricărei posibilităţi pentru reclamant de a mai emite pretenţii în 

legătură cu dreptul la care a renunţat. 

 

4. Caracterizarea actelor procesuale de dispoziție  
 

În primul rând menţionăm că, actele de dispoziţie trebuie să fie făcute de parte personal. Pot fi făcute 

şi prin mandatar, însă acesta trebuie să fie împuternicit de către partea interesată, printr-o procură specială. În 

practica judiciară s-a considerat că procura specială este necesară şi pentru avocat. În lipsa unei astfel de 

procuri, dacă partea este prezentă în şedinţă, va fi întrebată în legătură cu poziţia pe care doreşte să o adopte.  

În legătură cu această problemă s-a formulat şi opinia că, pentru avocat nu este necesară o procură 

specială. Considerăm că o astfel de opinie nu poate fi corectă. Articolul 81 alin. 1 C. proc. civ. impune, în 

cazul în care intervin acte de dispoziţie într-un proces prin intermediul mandatarului, existenţa unei procuri 

speciale, fără a face nici o distincţie între mandatarul avocat şi cel care nu are această calitate. În alineatul al 

doilea al art. 87 alin. 2 C. proc. civ. se precizează că „avocatul care a reprezentat sau asistat partea la 

judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen 

şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp şi poate, de asemenea, să introducă orice cale de atac 

împotriva hotărârii pronunţate”. 

Deducem că, fără mandat chiar, se pot face orice fel de acte, dar numai pentru păstrarea drepturilor 

supuse judecăţii şi în nici un caz pentru renunţarea, recunoaşterea sau concesiile în vederea unei tranzacţii 

prin care ar urma, de obicei, să se piardă drepturile respective, situaţii în care suntem de părere că avocatul 
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trebuie să fie împuternicit printr-o procură specială. Desigur, poate fi acceptată ideea că, dacă împuternicirea 

avocaţială cuprinde, în temeiul contractului de asistenţă juridică, menţiunea expresă care să permită 

îndeplinirea unor acte de dispoziţie, nu ar mai fi necesară o procură specială. De altfel, o asemenea menţiune 

în contractul de asistenţă juridică ar echivala cu o procură specială. Reprezentarea poate avea ca obiect 

exercitarea acţiunii în justiţie, însă şi numai îndeplinirea unor acte de procedură [9]. 

În situaţia în care actele de dispoziţie sunt făcute prin reprezentantul legal (părinte, tutore), este   

necesară şi autorizarea instanței sau a autorității administrative competente [10].  

Precizăm însă, că în unele materii, reprezentantul legal nu poate face acte de dispoziţie nici chiar cu 

avizul autorităţii competente. De exemplu, nu se poate renunţa în cazul acţiunii în stabilirea paternităţii din 

afara căsătoriei. De asemenea, mama nu poate încheia cu pretinsul tată o tranzacţie, pentru ca în schimbul 

unei sume de bani să renunţe la cererea de stabilire a paternităţii. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că în 

unele situaţii, dreptul de a renunţa, de pildă, nu poate fi exercitat. Astfel, într-o acţiune pentru plata pensiei de 

întreţinere (pornită de procuror sau de autoritatea competentă), părintele inactiv căruia i s-a încredinţat copilul 

minor, citat în proces, nu va putea renunţa la judecată. 

Pot face acte de dispoziţie în cursul unui proces civil şi jurisconsulţii, însă numai în baza unei 

delegaţii speciale semnată de conducătorul persoanei juridice respective, în care să fie nominalizat în mod 

expres actul de dispoziţie care poate fi efectuat în asemenea condiţii. În lipsa împuternicirii speciale, actul de 

dispoziţie efectuat de jurisconsult nu este valabil. Este vorba de o delegaţie specială, distinctă de delegaţia 

prin care jurisconsultul îşi justifică în faţa instanţei calitatea de reprezentant [11].  

Actele de dispoziţie ale părţilor pot viza fie obiectul litigiului, fie judecata, fie chiar un act de 

procedură. Deci, dacă avem în vedere sensul larg al noţiunii de acte de dispoziţie, putem spune că ele pot 

privi atât formele judecăţii - de pildă, renunţarea la o excepţie - cât şi fondul litigiului - desistarea, achiesarea, 

tranzacţia judiciară [5].  

Domeniile, materiile în care pot interveni acte de dispoziţie într-un proces civil sunt numeroase. 

Putem spune că, în principiu, sunt permise în orice materie, desigur, în care legea şi pe terenul dreptului 

material îngăduie ca persoanele să dispună de drepturile lor. Puţine sunt cazurile de excepţie în care nu se 

poate acţiona în sensul renunţării, recunoaşterii sau tranzacţionării unor drepturi. Datorită faptului că, deseori, 

actele de dispoziţie pot produce efecte deosebit de grave (fie pentru partea de la care emană, fie pentru terţi) 

în materiile în care este vorba de valorificarea şi a unor interese generale (alături de cele ale părţilor), 

efectuarea lor nu este permisă. 

Astfel, în procesele în care sunt puse în discuţie drepturi asupra cărora nu se poate dispune, cum ar fi, 

în materie acte de stare civilă, capacitate, etc., actele de dispoziţie nu pot opera. 

Date fiind efectele pe care le produc actele de dispoziţie, uneori consecinţele fiind grave pentru părţi 

(şi nu numai), ele trebuie făcute cu respectarea unor condiţii şi, bineînţeles, sub controlul instanţei 

judecătoreşti. Unele dintre aceste condiţii trebuie să fie îndeplinite de către părţi, iar altele privesc instanţa de 

judecată. 

În primul rând, partea sau părţile care recurg la un act de dispoziţie în cursul procesului civil, trebuie 

să aibă capacitatea de a efectua acel act de dispoziţie. Este necesară nu numai existenţa capacităţii de a sta în 

justiţie şi de a dispune de cererea de chemare în judecată, dar şi a capacităţii de a dispune de un drept litigios 

[12]. 

După cum am subliniat deja, în cazul reprezentării (legale şi convenţionale) există o serie de restricţii, 

menite să garanteze şi să apere interesele celui reprezentat [13].  Pe lângă aceasta trebuie însă să precizăm că, 

tot ca o condiţie, legea trebuie să nu interzică efectuarea unui act de dispoziţie în materia care face obiectul 

litigiului, sau acesta să nu privească drepturi care, potrivit legii, sunt indisponibile. În acest sens, nu pot face 

obiectul unor acte de dispoziţie: statutul civil al persoanei, drepturile nepatrimoniale de autor, dreptul la viaţă 

şi sănătate, etc. Deci, se poate spune că, pentru părţi, capacitatea cerută pentru validitatea unui act de 

dispoziţie depinde (şi) de obiectul litigiului. 

Coparticiparea procesuală - activă sau pasivă - nu constituie un obstacol pentru ca un act de dispoziţie 

să producă efecte pe plan procesual. O convenţie intervenită între reclamant şi unul dintre pârâţi, de exemplu, 

produce efecte între aceştia, dar nu va afecta raportul dintre reclamant şi ceilalţi pârâţi, între aceştia procesul 

urmând a continua. Desigur, avem în vedere situaţiile în care obiectul litigiului îl constituie o obligaţie 
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indivizibilă. Ceilalţi pârâţi (debitori) nu se pot opune efectelor actului de dispoziţie care îl vizează numai pe 

unul dintre pârâţi decât în măsura în care ei ar fi fost obligaţi in solidum. 

În al doilea rând, pentru îndeplinirea unui act de dispoziţie în cursul procesului civil, partea sau 

părţile trebuie să-şi manifeste voinţa în acest sens. Manifestarea de voinţă a părţii sau părţilor trebuie să fie 

neîndoielnică şi lipsită de orice viciu de consimţământ. De asemenea, voinţa părţii nu trebuie să ascundă o 

cauză ilicită sau imorală. 

După caz, manifestarea de voinţă poate fi făcută în formă scrisă sau orală. De regulă, voinţa părţii 

trebuie să se manifeste în mod expres, dar uneori poate fi şi tacită, intenţia părţii fiind dedusă, de exemplu, 

din neexercitarea unui drept procesual conferit de lege şi căruia nu i se poate da o altă semnificaţie. 

Intenţia de a efectua un act de dispoziţie, poate fi prezentată printr-un act autentic sau sub semnătură 

privată. De asemenea, din practica judiciară tragem concluzia că, oferta unui act de dispoziţie poate fi 

exprimată şi printr-un înscris sub semnătură privată, recunoscut de către partea în cauză. 

În legătură cu momentul până la care poate interveni un act de dispoziţie, precizăm că părţile pot să-şi 

exprime voinţa, în acest sens, oricând în cursul judecăţii, fie în faţa primei instanţe, fie a celei de apel sau de 

recurs [8]. Ba mai mult chiar, tranzacţia judiciară se poate realiza la judecarea oricărei căi de atac, deci şi 

extraordinară şi, de asemenea, în faza executării silite. Trebuie însă de precizat că uneori, în funcţie de 

momentul în care intervine un act de dispoziţie, condiţiile în care poate opera vor fi diferite, şi avem în 

vedere, în special, atitudinea părţii opuse; de asemenea, consecinţele vor fi, în funcţie de momentul în care 

partea îşi exprimă voinţa de a efectua un act de dispoziţie, mai grave sau mai puţin grave. 

În general actele de dispoziţie ale părţilor putem spune că au caracter unilateral, excepţie făcând 

renunţarea la judecată intervenită la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, sau ulterior 

acestui moment, şi tranzacţia. Totuşi, considerăm că în toate cazurile, acordul părţii adverse este dat în mod 

tacit, în afară de situaţiile în care ar fi absurd să se opună sau opoziţia ar fi imposibil de exprimat [14]. 

 

Concluzii 

 

Ca efecte, toate actele de dispoziţie ale părţilor duc la încheierea (stingerea) procesului, respectiv la 

închiderea dosarului, prin darea unei hotărâri judecătoreşti, care, în principiu, are autoritate de lucru judecat. 

Un act de dispoziţie produce efecte numai între părţile din instanţă, între care acesta a intervenit. Nu 

se produce nici un efect, şi nu poate fi invocat un act de dispoziţie, faţă de părţile care, deşi prezente în 

instanţă, nu sunt vizate de respectivul act. În cazul în care există o coparticipare procesuală (activă sau 

pasivă) procesul continuă între toţi cei care nu s-au asociat la respectivul act de dispoziţie, instanţa fiind 

obligată să continue judecarea cauzei cu aceştia. 

Actul de dispoziţie care vizează cererea principală, antrenează şi ineficacitatea cererilor incidentale. 

Totuşi, în considerarea autonomiei lor, cererea de intervenţie principală sau cererea reconvenţională, rămâne 

în continuare spre judecată. 

Cu excepţia renunţării la judecată, în toate cazurile în care părţile intervin cu un act de dispoziţie, 

ulterior nu se va mai putea purta un proces pentru acelaşi obiect, pentru aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi. 

Actele de dispoziţie din moment ce au fost efectuate, sunt irevocabile. Părţile nu mai pot reveni 

asupra manifestării lor de voinţă, în sensul de a retracta. 

De asemenea, nici instanţa de judecată, din moment ce a luat act de voinţa părţilor şi a pronunţat o 

hotărâre, în consecinţă, nu mai poate reveni asupra deciziei luate. 

Hotărârile judecătoreşti pronunţate ca urmare a efectuării unui act de dispoziţie, sunt supuse 

recursului. 
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