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Rezumat: Disponibilitatea constituie un principiu specific procesului civil. Prin intermediul disponibilităţii, 
procesul civil se particularizează de procesul penal, acesta din urmă fiind guvernat de principiul oficialităţii. Prin acest 
studiu ne propunem să analizăm și să prezentăm, un punct de vedere privind modul prin care se particularizează 
procesul civil de procesul penal. 
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Introducere 
 

Dreptul procesual civil se particularizează cel mai adesea prin legătura indisolubilă cu dreptul civil, 
substanţial „legătura dintre ele dă expresie corelaţiei dintre conţinut şi formă” [1]. Dreptul substanţial fără 
norma procesuală ar fi inaplicabil, o regulă de conduită fără finalitate, spectator al relaţiilor sociale. 

Disponibilitatea constituie un principiu specific procesului civil. Prin intermediul disponibilităţii, 
procesul civil se particularizează de procesul penal, acesta din urmă fiind guvernat de principiul oficialităţii. 

 
1. Conceptul de disponibilitate 
 
Prin disponibilitate se înţelege posibilitatea conferită de lege, părţilor, de a sesiza autorităţile 

judiciare, de a dispune de obiectul litigiului şi de mijloacele de apărare. 
Caracterul imperativ al normelor de drept procesual civil asigură respectarea normei substanţiale, în 

materie procesuală. „Actorii procesuali” nu pot avea orice conduită, procedura impunând reguli ce asigură 
coerența procesului civil, libertatea părţilor fiind limitată prin dispoziţiile imperative, ceea ce relevă 
caracterul normativ obligatoriu al dreptului procesual civil, acest aspect fiind de natură să întărească rolul 
sancţionator al acestuia. 

Formalismul dreptului procesual civil are rolul de a disciplina conduita participanţilor, aceştia fiind 
obligaţi, în aceeaşi manieră cu respectarea strictă a exigenţelor de formă, tocmai pentru a asigura aplicarea 
normei de drept substanţial. Formalitatea cerută de dreptul procesual nu trebuie confundată cu forma 
dreptului procesual, acesta din urmă relevând conţinutul noţiunii de izvor al dreptului, pe când formalitatea 
este conţinută în izvorul dreptului procesual civil, impunându-se cu obligativitate, pentru a limita şi 
disciplina [2]. 

 
2. Noul Cod de Procedură Civilă și principiul disponibilității 
 
Noul Cod de procedură civilă consacră prin art. 2, intitulat „Aplicabilitatea generală a Codului de 

procedură civilă”, vocaţia de drept comun. Această prevedere vine să suplinească o imperfecţiune a codului 
de la 1865, care limita aplicabilitatea procedurii civile la ramura de drept care nu are dispoziţii procedurale 
[3]. 

Codul de procedură civilă urmează să se aplice tuturor raporturilor juridice private, inclusiv 
raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. Ca 
atare, raporturile juridice private, civile nepatrimoniale, de familie, comerciale, de dreptul muncii, 
transporturi, vor fi supuse codului de procedură civilă în lipsa unei reglementări speciale [4]. 

Situaţia ideală, din punct de vedere social, este cea de respectare a normelor, dar atunci când dreptul 
substanţial este încălcat sau interesul legitim nu poate fi realizat decât pe calea justiţiei, este necesară o 
acţiune concretizată prin mijlocirea normei de drept procesual. 
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Regula generală, instituită şi de dreptul roman, arată că procesul nu poate fi declanşat din oficiu 
„judex ne procedat ex oficio”, dar dreptul modern prevede excepţii de la acest principiu, în care instanţa 
poate dispune anumite măsuri fără a exista în acest sens o cerere din partea participanţilor. O astfel de 
situaţie o reprezintă exercitarea din oficiu  a acţiunii civile în procesul penal, sau punerea sub interdicţie, ori 
a măsurilor pe care le poate lua instanţa de divorţ cu privire la copilul minor. Din cazurile amintite putem 
remarca interesul statului de a reglementa situaţii care reclamă ocrotirea unor interese majore, care înfrâng 
interesul privat. 

Desigur, sesizarea instanţei, numai prin cererea adresată de subiectul procesual interesat, 
dimensionează axiomatic principiul disponibilităţii. 

Art. 9 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), consacră acest principiu sub denumirea 
de „dreptul de dispoziţie al părţii” şi statuează, în acest mod, mai multe drepturi pentru titularul cererii: 

- dreptul părţii interesate de a promova sau nu acţiunea; 
- dreptul reclamantului de a determina limitele acţiunii; 
- dreptul  reclamantului de a renunţa la acţiune sau la dreptul subiectiv; 
- dreptul pârâtului de a achiesa la pretenţiile formulate de reclamant; 
- dreptul ambelor părţi de a pune capăt procesului printr-o tranzacţie; 
- dreptul părţilor de a exercita căile legale de atac; 
- dreptul de a achiesa la hotărârea pronunţată; 
- dreptul părţii câştigătoare de a solicita executarea silită a hotărârii; 
 
În înţelesul textului de lege invocat, care reprezintă sediul materiei principiului în discuţie, procesul 

civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau a altei persoane. În această ipoteză, însumând situaţiile 
prevăzute de legiuitor, orice persoană se poate adresa justiţiei, prin sesizarea instanţei competente cu o cerere 
de chemare în judecată, iar în cazurile anume prevăzute de lege sesizarea poate fi făcută şi de alte persoane 
sau organe [5]. 

În materie contencioasă, codul prevede obligativitatea depunerii unei cereri şi atunci când nu se are 
în vedere stabilirea unui drept potrivnic față de alte subiecte de drept, însă norma impune mijlocirea instanţei 
de judecată. 

 
3. Aspecte referitoare la posibilitatea înlăturării principiului disponibilității 
 
Pentru ca judecătorul să se poată pronunţa, din oficiu, asupra unor aspecte care nu i-au fost solicitate, 

este necesară existenţa unei prevederi exprese a legii, care să permită înlăturarea principiului disponibilităţii.  
O astfel de situaţie este reprezentată de interesul superior al minorului, care, în timpul tutelei, poate 

hotărî ca tutorele să dea garanţii reale sau personale, exercitarea acţiunii în anularea actelor de dispoziţie 
făcute de tutore fără avizul consiliului de familie şi autorizarea instanţei de tutelă [6], constatarea 
nedemnităţii de drept a moştenitorului [7], îndreptarea erorilor materiale din hotărâre [8], reducerea motivată 
a cheltuielilor de judecată [9], exercitarea recursului în interesul legii [10], sabilirea modului de exercitare a 
autorităţii părinteşti şi contribuţia părinţilor la la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, chiar dacă acest 
lucru nu a fost solicitat [11]. 

Cu privire la determinarea limitelor cererii de chemare în judecată sau a cadrului procesual, titularul 
este decidentul principal. De regulă, reclamantul este cel care precizează cu cine doreşte să se judece, fără ca 
instanţa să poată impune chemarea în judecată a unei anumite persoane. 

Tot reclamantul arată în cerere ce anume doreşte să obţină, iar instanţa de judecată nu poate judeca 
altceva, să dea ceva ce nu a cerut reclamantul sau mai mult decât a cerut. Codul de procedură civilă este 
imperativ, şi cere judecătorului să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără a depăşi limitele cererii de 
chemare în judecată, aşa cum a fost formulată de reclamant. Încălcarea acestor dispoziţii imperative deschid 
celui lezat calea procesuală a apelului, invocând încălcarea principiului disponibilităţii. 

De asemenea în materia probelor şi administrării probelor instanţa nu poate impune administrarea 
altor probe decât cele soliciate excepţii făcând situaţiile reclamate de principiul aflării adevărului aşa cum 
este formulat de legiuitor în art 22 alin (2) din C. pr. civ [12]. 

Aceste aspecte sunt conturate şi de decizia Secţiei civile a ÎCCJ, în decizia 2952/2007, în care 
precizează: „Unul dintre principiile fundamentale ale procesului civil este cel al disponibilității, în conținutul 
căruia intră și dreptul reclamantului de a determina limitele cererii de chemare în judecată, ale cadrului 
procesual în care se va desfășura judecata cu privire la obiect și la părți”. 

În respectarea acestui principiu, instanța nu poate introduce, din oficiu, o altă persoană în proces. 
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Numai părțile pot lărgi sfera subiectivă a procesului, prin formularea cererilor de intervenție forțată. 
De asemenea, terții pot solicita să participe la judecată, sub forma intervenției voluntare. 

 
Concluzii 
 
Principiul disponibilităţii prefigurează caracterul modern și actual al Noului Cod de Procedură 

Civilă care, în elaborarea normei procesuale, dă libertate părţilor, în contexul regulilor, să găsească calea 
graţioasă către soluţionarea litigiilor, pentru ca modalitatea amiabilă de soluţionare să devină regula, iar 
rezolvarea pe cale judecătorească, excepţia. 
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