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Capitolul I 

 
Contractul ca izvor de obligaţii 

 
1. Noţiuni generale 

 
 
Definiţia contractului este dată de art. 942 C.civ., conform căruia contractul 

reprezintă acordul de voinţă al părţilor în sensul de a da naştere, a modifica sau 
stinge raportul juridic. 

Pentru încheierea contractelor importanţă majoră prezintă acordul de voinţă 
al părţilor. 

Voinţa juridică trebuie să respecte dispoziţiile imperative ale legii, ordinii 
publice şi preceptelor morale. 

Principiul autonomiei de voinţă permite încheierea contractelor, acestea 
producându-şi efecte în cadrul legal existent. 

Principiul autonomiei de voinţă a fost consacrat în C.civ., însă în perioada 
modernă asistăm la o „criză a C.civ.” întrucât se pune problema 
intervenţionismului statului în raporturile juridice de drept privat şi, de 
asemenea, gradarea unui asemenea intervenţionism. 

Deşi fundamentul forţei obligatorii a contractului îl reprezintă voinţa părţilor 
şi orice contract este just şi legitim dacă este rodul voinţei acestora, în dreptul 
modern trebuie admisă posibilitatea intervenţiei statului în realizarea acordului 
de voinţă. 

Astfel, în perioada contemporană asistăm, în mai multe domenii, la înlocuirea 
contractelor clasice cu contractele-cadru, contractele-model, contractele-tip sau 
cu contractele de adeziune. 

Mai observăm intervenţia statului prin norme imperative în sensul lărgirii 
noţiunii de ordine publică cu elemente care permit intervenţia statului în viaţa 
economică şi socială. Ne referim la ordinea publică-economică în cadrul căreia 
intervenţia statului se face prin politica monetară, prin politica preţurilor, prin 
politica creditelor, prin planificarea economică. 

De asemenea, asistăm la configurarea unei ordini publice europene. Ne 
referim la: ordinea publică socială, reglementarea în materia contractelor de 
muncă, a închirierii imobilelor ş.a. 

Principiul autonomiei de voinţă al părţilor este înfrânt uneori şi de existenţa 
contractele forţate – acelea a căror încheiere este obligatorie (de exemplu, 
încheierea contractelor de asigurare civilă obligatorie pentru daune provocate 
autovehiculelor). 

Asistăm şi la posibilitatea executării contractelor în alţi termeni, alţii decât cei 
stabiliţi de părţi la momentul încheierii contractului. 

 
2. Clasificarea contractelor 

 
Se disting diferite tipuri de contracte, fiecare cu un regim juridic distinct. 
Contractele se pot clasifica după următoarele criterii: 
1) după modul de formare: 
a. contracte consensuale – acestea iau naştere prin simplul acord de voinţă 

al părţilor (astfel de contracte sunt majoritare în sistemul nostru de drept); simplul 
acord de voinţă este necesar şi suficient pentru a da naştere la efecte juridice. 
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b. contracte solemne – sunt acelea ce trebuie încheiate într-o anumită 
formă; de obicei forma solemnă „ad validitatem” îmbracă forma înscrisului autentic 
notarial. Nerespectarea formei solemne se sancţionează cu nulitatea absolută. 

c. contracte reale – sunt acelea pentru a căror validitate manifestarea 
de voinţă a părţilor trebuie să fie însoţită de remiterea materială a lucrului (de 
exemplu: contractul de depozit; contractul de împrumut; contractul de gaj etc.). 

2) după conţinutul lor: 
a. contracte sinalagmatice – caracterizate prin reciprocitatea şi 

interdependenţa obligaţiilor, părţile având dubla calitate de creditor şi debitor (de 
exemplu: contractul de vânzare-cumpărare): 

b. contracte unilaterale – sunt cele care dau naştere la obligaţii numai 
în sarcina uneia dintre părţi, cealaltă parte având numai calitatea de creditor. 
Acest contract nu trebuie confundat cu actul juridic unilateral, întrucât acesta 
din urmă nu este un acord de voinţe, ci reprezintă rezultatul unei singure voinţe. 

c. doctrina evidenţiază şi categoria contractelor sinalagmatice imperfecte 
– care iniţial sunt contracte unilaterale, însă în timpul executării acestora, în mod 
accidental, iau naştere şi obligaţii în sarcina celeilalte părţi. Deşi controversată, 
această categorie de contracte există din punct de vedere practic (de exemplu: la 
un contract de depozit, iniţial deponentul are doar drepturi, iar depozitarul 
obligaţii; dacă în legătură cu bunul lăsat în depozit apar cheltuieli neaşteptate 
suportate de depozitar, contractul se transformă în contract 
bilateral/sinalagmatic). 

Distincţia dintre contractele sinalagmatice şi contractele unilaterale prezintă 
importanţă în privinţa efectelor acestora, întrucât reciprocitatea şi 
interdependenţa obligaţiilor va exista numai la contractele sinalagmatice; numai 
în cazul acestora se pun probleme, speciale, privind rezoluţiunea, rezilierea, 
suportarea riscului contractului şi problema excepţiei de neexecutare. 

Deosebiri există şi sub aspect probatoriu, întrucât înscrisul sub semnătură 
privată la contractele sinalagmatice trebuie să respecte regula multiplului 
exemplar, iar în cazul contractelor unilaterale este suficientă respectarea regulii 
bun şi aprobat. 

3) după scopul urmărit de către părţi contractele sunt: 
a. contracte cu titlu oneros 
b. contracte cu titlu gratuit  
Delimitarea celor două categorii de contracte în unele situaţii este dificil de 

făcut şi doctrina a propus anumite criterii pentru efectuarea unei asemenea 
delimitări.  

S-a propus ca şi criteriu reciprocitatea prestaţiilor convenite prin contract – 
criteriu ce poate conduce însă la o confuzie între contractele sinalagmatice şi 
contractele cu titlu oneros, precum şi la o confuzie între contractele unilaterale şi 
cu titlu gratuit. 

Alţi autori au propus ca şi criteriu de departajare echivalenţa avantajelor 
patrimoniale pe care părţile le au în vedere la momentul încheierii contractului. 

În acest sens va fi oneros contractul în care avantajul patrimonial pe care-l 
procură una din părţi celeilalte îi corespunde un avantaj patrimonial corelativ; şi 
ne găsim în prezenţa unui contract cu titlu gratuit în cazul în care lipseşte 
avantajul corelativ. 

Nu întotdeauna asemenea criterii sunt relevante şi s-a propus folosirea 
criteriului cauzei sau scopului actului juridic, celelalte criterii reprezentând 
numai criterii auxiliare, ajutătoare. 

Interesul distincţiei dintre contractele cu titlu gratuit şi cele cu titlu oneros 
constă în: 
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- condiţiile de validitate la contractele cu titlu oneros sunt mai laxe, pe când 
la acelea cu titlu gratuit sunt restrictive, existând incapacităţi speciale, iar forma 
este cea autentică, neîndeplinirea acestei forme atrăgând sancţiunea nulităţii 
absolute a contractului; 

- contractele cu titlu gratuit sunt, de regulă, contracte intuitu personae; 
- obligaţiile părţilor sunt reglementate cu mai multă severitate în cazul 

contractelor cu titlu oneros; 
- reducţiunea liberalităţilor excesive şi raportul donaţiilor – instituţii 

aparţinând materiei dreptului succesoral – privesc numai contractele cu titlu 
gratuit; 

- acţiunea revocatorie (pauliană) este mai uşor de formulat în cazul 
contractelor cu titlu gratuit (acţiunea pauliană este acţiunea ce poate fi introdusă 
de creditor împotriva debitorului ce încearcă, prin fraudă, să-şi accentueze starea 
de insolvabilitate). 

Contractele cu titlu oneros se subclasifică în: 
 contracte comutative – contracte în care existenţa şi întinderea 

prestaţiilor datorate de părţi sunt certe şi sunt cunoscute la momentul încheierii 
contractului; 

 contracte aleatorii – sunt acelea a căror existenţă sau întindere în 
privinţa prestaţiilor ambelor sau doar uneia dintre părţi depind de un eveniment 
incert (de „alea”, hazard, întâmplare); de exemplu: contractul de asigurare, 
contractul de întreţinere, contractul de joc şi prinsoare. 

Importanţa distincţiei: 
- problema resciziunii pentru leziune se pune numai la contractele 

comutative; 
- problema legalităţii se pune mai accentuat în cazul contractelor aleatorii: în 

condiţiile în care există contracte aleatorii interzise de lege pentru acestea 
operează nulitatea absolută. 

Contractele cu titlu gratuit se subclasifică în: 
 contracte dezinteresate – cele prin care se procură cuiva un serviciu 

fără micşorarea propriului patrimoniu al părţii ce procură acel serviciu; 
 liberalităţi – acele contracte cu titlu gratuit ce au ca urmare 

micşorarea patrimoniului dispunătorului şi mărirea corelativă a patrimoniului 
gratificatului. 

Importanţa distincţiei are în vedere: 
- condiţiile de formă sunt mai restrictive în cazul liberalităţilor; 
- instituţia reducţiunii liberalităţii şi a raportului donaţiilor le întâlnim 

numai la liberalităţi nu şi la contractele dezinteresate. 
4) după efectele produse: 
- există, pe de o parte: 
 contracte constitutive sau translative de drepturi reale; 
 contracte generatoare de drepturi de creanţă; 
- iar pe de altă parte: 
 contracte constitutive sau translative de drepturi – cele care produc 

efecte pentru viitor, dând naştere unei situaţii juridice noi; 
 contracte declarative de drepturi – cele care recunosc o situaţie 

juridică existentă (de exemplu: tranzacţia, partajul, etc.). 
5) după modul de executare: 
a. contracte cu executare imediată – ce se execută dintr-o dată (de 

exemplu, contractul de vânzare-cumpărare); 
b. contracte cu executare succesivă – ce pot fi executate prin trecerea 

timpului, în mod periodic (de exemplu: contractul de locaţiune). 
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Importanţa distincţiei: 
- sancţiunea aplicabilă, în cazul neexecutării sau executării 

necorespunzătoare va fi: 
 rezoluţiunea, ce operează cu efect retroactiv, la contractele cu 

executare imediată; 
 rezilierea, care operează numai pentru viitor, la contractele cu 

executare succesivă. 
- la contractele cu executare succesivă, când executarea este ireversibilă, 

efectele nulităţii se aplică pentru viitor; la contractele cu executare succesivă se 
pune problema suspendării executării; 

- există deosebiri între cele două categorii de contracte în situaţia analizei 
riscului contractului. 

6) clasificare ce are în vedere nominalizarea sau nenominalizarea contractelor 
în legislaţia civilă: 

a. contracte numite; 
b. contracte nenumite. 
Importanţa clasificării are în vedere reglementările aplicabile în sensul că: 
- pentru contractele numite se aplică reglementările legale existente; 
- pentru contractele nenumite se aplică normele de la teoria generală a 

contractului şi nu reglementările legale speciale ale contractului cu care acesta 
tinde să semene cel mai bine (de exemplu contractul de întreţinere este contract 
nenumit şi se vor aplica prioritar regulile generale, iar nu regulile contractului de 
rentă viageră – contract numit –, cu care seamănă cel mai bine). 

7) clasificarea ce are în vedere corelaţia dintre contracte: 
a. contracte principale; 
b. contracte accesorii. 
Importanţa clasificării are în vedere analiza condiţiilor de valabilitate a 

contractului, în sensul că la contractele accesorii se analizează atât propriile 
condiţii ale acestora, cât şi cele ale contractului principal, faţă de care acestea au 
caracter accesoriu. 

8) după cum sunt sau nu negociate de către părţi: 
a. contracte negociate; 
b. contracte de adeziune – care au o formă prestabilită prin acte normative; 
c. contracte obligatorii. 
 

3. Încheierea contractelor 
 
Încheierea contractului reprezintă realizarea acordului de voinţe al părţilor 

asupra clauzelor contractuale, adică întâlnirea ofertei cu acceptarea, acestea 
reprezentând cele două laturi ale voinţei juridice. 

Exprimarea voinţei părţilor necesită analiza modului de formare a voinţei 
juridice şi exteriorizarea acesteia, fiind în discuţie: 

- voinţa internă şi 
- voinţa declarată. 
Oferta de a contracta reprezintă propunerea de încheiere a unui contract, 

adică policitaţiunea. 
Oferta poate fi făcută: în scris, verbal sau tacit (cazul art. 1437 C.civ.), fără 

vreo formă specială. 
Ea poate fi adresată unei persoane determinate sau uneia nedeterminate, cu 

sau fără termen. 
Oferta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe, pentru a fi valabilă: 
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1) să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, neviciată şi cu 
intenţia de a angaja din punct de vedere juridic; 

2) trebuie să fie fermă – să conţină angajamentul de încheiere a contractului; 
3) să fie precisă şi completă. 
Oferta interesează până în momentul acceptării acesteia, întrucât după acest 

moment devine contract. 
Oferta poate fi retrasă oricând până la acceptare. 
Dacă oferta nu a ajuns la destinaţie, aceasta se poate revoca oricând fără 

consecinţe juridice.  
Dacă oferta a ajuns la destinaţie, distingem între: oferta cu termen şi oferta 

fără termen. 
Oferta cu termen trebuie menţinută în termenul prevăzut în cadrul acesteia, 

iar dacă este fără termen trebuie menţinută o perioadă de timp rezonabilă în 
raport de conţinutul său. 

S-a pus problema consecinţelor juridice ce se produc dacă oferta este retrasă 
înainte de termen. 

Au existat teorii ce au întemeiat răspunderea pe actul juridic unilateral al 
ofertei, iar una dintre aceste teorii, denumită teoria antecontractului, a 
considerat că oferta cuprinde fondul şi propunerea de menţinere a acesteia, 
evidenţiindu-se culpa contractuală pentru refuzul de a încheia contractul. 

Tot în cadrul acestei grupări de teorii, a fost emisă teoria răspunderii 
întemeiată pe obligativitatea actului unilateral al ofertei, considerându-se că prin 
retragerea acesteia trebuie să se angajeze răspunderea ofertantului pentru actul 
juridic de formaţiune unilaterală. 

Alte teorii au întemeiat răspunderea ofertantului pe fapte juridice exterioare 
ofertei, evidenţiindu-se teoria răspunderii delictuale, în temeiul căreia cea mai 
bună reparaţie a prejudiciului ar fi considerarea contractului ca fiind încheiat. 

A fost emisă şi teoria abuzului de drept, conform căreia libertatea de a 
contracta sau de a nu contracta este recunoscută, important fiind ca refuzul de a 
nu contracta să nu îmbrace forma abuzului de drept. 

În dreptul nostru, temeiul răspunderii îl constituie faptul ilicit şi culpabil al 
revocării intempestive a ofertei de către ofertant. 

 
4. Efectele contractului 

 
Orice contract concret se încheie cu scopul de a produce efecte juridice. 
Aceste efecte juridice se produc aşa cum părţile au înţeles să-şi precizeze 

drepturile şi obligaţiile specifice, iar în completarea înţelegerii părţilor, efectele se 
produc potrivit legii. 

Când vorbim despre efectele contractului interesează definirea precisă a 
drepturilor şi obligaţiilor specifice. 

În materie contractuală două categorii de reguli sunt aplicabile: 
- mai întâi se vor aplica regulile specifice acelui tip de contract (de exemplu: 

când priveşte vânzarea-cumpărarea se vor aplica regulile din C.civ. prevăzute la 
materie); 

- apoi, în completarea regulilor specifice contractului (de vânzare-cumpărare, 
de exemplu) se vor aplica regulile generale din materia obligaţiilor. 

În situaţia în care legea specială nu prevede o soluţie (în cazul nostru la 
vânzare-cumpărare nu există o regulă specială), în completare se vor include sau 
vor fi subînţelese regulile generale aplicabile oricărui contract. 

De exemplu, în ceea ce priveşte posibilitatea de transmisiune sau de 
transformare a contractului de vânzare-cumpărare: 
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- pentru transmisiunea obligaţiilor din contractul de vânzare-cumpărare vor 
deveni aplicabile normele privitoare la cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie 
ori subrogaţia personală;  

- iar în ceea ce priveşte transformarea vânzării-cumpărării devin aplicabile 
regulile de la novaţie sau de la delegaţie (moduri specifice de transformare a 
oricărui raport juridic obligaţional). 

În ce priveşte contractul de vânzare-cumpărare prevăzut de C.civ., legiuitorul 
nu a mai reprodus – şi nici nu trebuia să o facă – clauze specifice privitoare la 
cesiunea de creanţă, cesiunea de datorie, subrogaţia personală, novaţia ori 
delegaţia; astfel încât: dacă la încheierea acestui contract părţile socotesc că pe 
parcursul executării acestuia ar putea deveni incidente categoriile enunţate, 
asemenea clauze vor putea fi prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, însă 
regulile respective se vor împrumuta din reglementarea generală relativă la acele 
categorii (aplicabile la toate categoriile de contracte), astfel încât: dacă pe 
parcursul executării vânzării se doreşte a se ceda creanţa preţului sau a se ceda 
debitul preţului ori a se schimba persoana plătitoare a preţului, ori a se plăti 
altceva decât sume de bani, aceste operaţiuni (numite cesiune de creanţă, 
cesiune de datorie, subrogaţie, novaţie, delegaţie) se vor desfăşura în conformitate 
cu voinţa părţilor şi potrivit regulilor generale prevăzute la materia teoriei 
generale a obligaţiilor, neexistând excepţii sau reguli speciale. Aceasta cât 
priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor (aspectul pozitiv al producerii efectelor). 

Aceeaşi regulă, şi anume aplicarea pentru fiecare tip de contract în parte a 
unor reguli general-aplicabile pentru orice tip de contract, este aplicabilă şi în 
ceea ce priveşte răspunderea ce poate fi atrasă pentru neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor dintr-un contract, anume: în această 
ipoteză (a executării necorespunzătoare a obligaţiilor) se vor urmări regulile 
generale şi se vor aplica contractului specific şi concret pe care îl avem de 
soluţionat. 

Atât în ceea ce priveşte stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, cât şi în ceea ce 
priveşte răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor, este posibil în practică să 
nu existe un reper în legislaţie – să fim în prezenţa unui contract, perfect valabil 
din punct de vedere juridic, care însă să nu aibă o reglementare în legea specială. 
În această ipoteză se vor aplica regulile din teoria generală a obligaţiilor pentru 
ambele cazuri (şi când există reglementare specială şi când nu există), în a treia 
treaptă se vor urmări principiile generale de drept. 

Chestiunea aplicării principiilor generale de drept în materia contractelor este 
foarte importantă, căci în multe situaţii concrete legiuitorul lasă pe judecător să 
aleagă care dintre principiile aflate faţă în faţă ar trebui să aibă prioritate pentru 
cazul concret. 

De exemplu: în materia contractelor, şi nu numai, principiul bunei credinţe 
este fundamental. 

Acest principiu pus faţă în faţă cu cel al proprietăţii private însă – în orice 
timp şi în orice loc – considerăm că nu trebuie să aibă preeminenţă faţă cu 
principiul proprietăţii private. 

In concreto: dacă s-a încheiat o vânzare-cumpărare ce are ca obiect un bun 
care a intrat în proprietate de stat fără titlu sau cu titlu viciat, chiar dacă acel 
contract s-a încheiat cu bună-credinţă, el nu va fi valabil, întrucât primează 
principiul proprietăţii private. 

Dacă vom avea reglementare specială pentru un contract, o vom urma, 
completând-o cu reglementarea generală pentru orice contract, însă, permanent 
aceste două categorii trebuie asociate cu principiile speciale şi cu principiile 
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generale de drept natural care guvernează orice tip de raport juridic de drept 
privat. 

De exemplu: contractul de leasing nu a avut până în 1997 în România o 
reglementare specială, totuşi el se putea încheia potrivit legii generale. 

În dreptul civil, pe lângă principiul libertăţii persoanei, al libertăţii proprietăţii 
private şi al libertăţii de a testa, un principiu fundamental este cel al libertăţii de 
a contracta. 

Acest principiu trebuie urmărit de legiuitor şi de instanţele ce sunt chemate a 
soluţiona un litigiu, precum şi de către părţi. 

Acest principiu se traduce în ideea că indivizii pot încheia orice tip de 
contract, cu respectarea a două condiţii: 

1) să nu se încalce ordinea publică şi bunele moravuri; 
2) contractul să nu aibă cauză (scop) ilicită. 
Principiul libertăţii contractuale este creaţia începutului de secol XIX. 

Începând cu marea criză din 1929, acest principiu a primit limitări, traduse prin 
intervenţia statului în reglementarea raporturilor contractuale, cum ar fi de pildă 
proliferarea formalismului (modalitate de intervenţionism mascat). 

Forma solemnă – ca şi condiţie de valabilitate a unui contract – este cerută în 
tot mai multe categorii de contracte (vânzare, donaţii ş.a.). 

Un alt principiu ce guvernează orice tip de contract este cel al relativităţii, 
tradus prin aceea că printr-un contract nu se pot crea drepturi şi nici nu pot fi 
impuse obligaţii unor persoane, altele decât părţile contractante. 

De exemplu, nu se poate încheia o donaţie în favoarea unei părţi care nu este 
parte la un contract de vânzare-cumpărare, adică nu pot să-i vând cuiva cu 
clauza ca acel bun să fie donat de cumpărător altuia (ca şi condiţie de valabilitate 
a vânzării). 

Sau, un alt exemplu: nu se poate dona cuiva cu clauza ca acea persoană să 
nu poată înstrăina acel bun. 

Principiul relativităţii impune imposibilitatea creării de obligaţii în favoarea 
altora, iar în ceea ce priveşte drepturile în favoarea altei persoane, aceasta se 
poate realiza, dar numai cu condiţia acceptării de către terţi. 

În corelaţie cu principiul relativităţii trebuie observat un alt principiu ce 
guvernează orice contract: terţii faţă de acel contract trebuie să îl respecte, aşa 
cum respectă însăşi legea. 

Contractul este legea părţilor, în acelaşi timp însă contractul este lege pentru terţi. 
Nici un terţ nu poate ataca înţelegerea unor părţi, adică, în principiu, 

contractul respectiv este opozabil terţilor. 
Este posibil însă ca înţelegerea părţilor să aibă ca scop iniţial prejudicierea 

unor terţi; nu va interveni aici anularea contractului pe motiv de cauză ilicită sau 
imorală pentru că în speţă este vorba despre două contracte: 

- un contract care să producă efecte între părţi; 
- un contract care să producă efecte faţă de terţi. 
În această situaţie este posibil ca terţii ce se consideră prejudiciaţi să atace 

unul dintre contracte pentru a rămâne în fiinţă celălalt, care le este favorabil. 
De exemplu: un debitor dintr-un contract de împrumut în bani, cunoscând că 

dacă nu va plăti datoria în bani la termen va exista posibilitatea 
împrumutătorului să scoată la vânzare imobilul său, să-l vândă şi să-şi 
îndestuleze creanţa din împrumut. Acest debitor convine cu o altă persoană să 
opereze o aşa-zisă vânzare-cumpărare, în realitate el netransmiţând proprietatea 
altuia, ci rămânându-i tot lui. În acest caz suntem în prezenţa a două contracte: 

- unul realizat pentru a-l etala împrumutătorului: vânzarea-cumpărare; 
- altul între părţi: care în acest caz de fapt nu există. 
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În acest caz împrumutătorul are posibilitatea să atace în instanţă înţelegerea 
părţilor, să desfiinţeze contractul de vânzare-cumpărare, anume prin acţiunea în 
simulaţie, urmând să rămână valabilă înţelegerea de netransmisiune a 
proprietăţii. 

Aceasta este singura situaţie în care terţii pot ataca un contract, contract ce 
în principiu, le-ar fi altfel, opozabil. 

Cât priveşte executarea contractelor observăm:  
1) În orice contract, în cazul neexecutării sale, partea prejudiciată de 

respectiva neexecutare – totală sau parţială – are, de la lege, posibilitatea de a 
acţiona în justiţie în vederea obligării celeilalte părţi la a-şi executa în natură 
obligaţiile asumate. Acesta este principiul general. 

2) Este posibil ca executarea silită în natură să nu fie posibilă – ipoteză în 
care, executarea obligaţiei se poate face prin echivalent, regulă valabilă pentru 
orice tip de contract. 

3) Prealabil însă analizei contractului din punctul de vedere al executării 
obligaţiilor, trebuie observată îndeplinirea tuturor condiţiilor de valabilitate ale 
acestuia, relative la: capacitatea părţilor, consimţământul acestora, obiectul 
contractului, cauza şi, eventual, forma. 

Pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de valabilitate va 
interveni nulitatea sau anulabilitatea contractului. 

Asemenea condiţii de valabilitate trebuie verificate la orice tip de contract. 
4) În al patrulea rând, trebuie observat dacă: contractul în legătură cu care se 

pune în discuţie executarea obligaţiilor este sau nu garantat printr-o garanţie 
personală şi/sau garanţie reală. 

În ipoteza în care debitorul nu îşi execută obligaţiile, creditorul – în cazul 
contractelor garantate – se poate îndrepta cu acţiune împotriva garanţiei. 

Contractele de garanţie – accesorii (cu excepţia garanţiilor independente, cum 
este cazul scrisorilor de garanţie bancară) contractelor principale – sunt 
susceptibile de a fi ataşate, de asemenea, oricărui contract. 

5) În al cincilea rând, trebuie observat la un contract asupra căruia sunt puse 
în discuţie obligaţiile de executare, dacă nu cumva a intervenit – prin voinţa 
părţilor ori independent de voinţa acestora – o cauză de transformare, de 
transmisiune ori de stingere a raportului contractual în cauză. 

Asemenea incidente privind transformarea, transmisiunea ori stingerea, sunt 
susceptibile de a fi conexate oricărui contract. 

La analiza contractului în planul executării sale, trebuie observat însă, dacă 
acel contract este un contract unilateral sau sinalagmatic, adică trebuie văzut 
dacă, potrivit prevederilor legale sau voinţei părţilor, în acel contract toate părţile 
au obligaţii reciproce, una faţă de cealaltă. 

În ipoteza în care contractul a fost calificat ca unilateral – adică numai una 
dintre părţi are obligaţii (cum ar fi de exemplu la contractul de depozit – în care 
există numai obligaţia depozitarului de a restitui bunul) – neexistând obligaţii 
reciproce, obligatul (în exemplul nostru depozitarul) nu are în mod natural, 
potrivit contractului, posibilitatea de a lega executarea obligaţiei sale de un act 
sau fapt execuţional al celeilalte părţi. 

Contractul în care toate părţile au obligaţii reciproce şi interdependente se 
numesc contracte sinalagmatice (termenul din grecescul synalagma = legătură), 
astfel încât, pe lângă cele cinci posibilităţi enumerate, la contractele 
sinalagmatice pentru rezolvarea executării obligaţiei apare o a şasea: rezoluţiunea 
sau rezilierea contractelor – instituţie cadru de rezolvare prin justiţie a 
conflictelor dintre părţile contractelor sinalagmatice în planul executării acestora. 
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Acţiunea prin care partea ce invocă neexecutarea totală sau parţială a 
obligaţiilor celeilalte părţi se numeşte acţiune în rezoluţiune (dacă este vorba de 
contracte cu executare dintr-o dată, cum ar fi vânzarea-cumpărarea) sau acţiune 
în reziliere (dacă este vorba de contracte cu executare succesivă, de exemplu: 
prestările de servicii; locaţiunea). 

Acţiunea în rezoluţiune apare de multe ori ca o alternativă la executarea silită 
a contractului. 

Prin acţiunea în rezoluţiune/reziliere, partea în drept să o introducă, tinde la 
desfiinţarea contractului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii 
acestuia. 

Înainte de a adopta soluţia introducerii unei acţiuni în rezoluţiune, trebuie 
observat cu atenţie situaţia de fapt a executării sau neexecutării obligaţiilor din 
contractul sinalagmatic în cauză. 

În ipoteza în care contractul a fost încheiat, în sensul că manifestările de 
voinţă sunt perfecte, însă obligaţiile subsecvente manifestărilor de voinţă nu au 
fost executate de nici una dintre părţi, există posibilitatea pentru partea din 
contract care este gata să-şi execute obligaţia, să opună celeilalte părţi, care nu 
vrea să execute obligaţia sa, aşa numita „excepţie de neexecutare a contractului” 
(exceptio non adimpleti contractus). 

De exemplu: la o vânzare părţile îşi manifestă voinţa în sensul transmiterii 
proprietăţii, respectiv a dobândirii acesteia, urmând ca obligaţiile subsecvente 
(plata preţului de către cumpărător, respectiv predarea bunului de către 
vânzător) să aibă loc la o dată ulterioară. 

Dacă nici una dintre părţi nu îşi execută obligaţiile, însă, presupunând că 
vânzătorul declară şi este gata să predea bunul, însă cumpărătorul refuză plata 
preţului, în acest caz: vânzătorul îi poate opune cumpărătorului excepţia de 
neexecutare a contractului (nu neapărat pe cale judecătorească, ci şi pe cale 
extrajudiciară) până la momentul la care cumpărătorul îşi va fi executat obligaţia 
de plată a preţului. 

Situaţia de fapt poate fi însă în sensul că: după transmisiunea proprietăţii, 
vânzătorul a predat deja bunul, cumpărătorul refuzând însă să plătească preţul; 
în acest caz vânzătorul are alternativa între: 

- a cere executarea silită în natură sau prin echivalent (executare în natură = 
preţul; executare prin echivalent = altceva în locul preţului); 

- acţiunea în rezoluţiune (să ceară în instanţă nu executarea silită, ci 
desfiinţarea contractului, astfel încât să reprimească în fapt bunul şi, de 
asemenea, proprietatea sa). 

Contractul ce se analizează pentru neexecutarea obligaţiei este obligatoriu a fi 
cercetat şi asupra motivului pentru care acea obligaţie nu a fost executată. 

a) În ipoteza în care motivul neexecutării este imputabil părţii, soluţia este acţiunea în 
rezoluţiune sau excepţia de neexecutare a contractului. 

b) În cazul în care motivul neexecutării obligaţiei este exterior părţii şi de neînfrânt (intervine o 
cauză de forţă majoră) intervine legiuitorul şi reglementează diferendul, indicând care dintre părţi 
va suporta riscul contractului. 

În situaţia în care cauza de neexecutare nu ţine de voinţa părţii ci de o cauză 
exterioară voinţei sale, neimputabile ei şi de neînfrânt de către ea, nu se poate 
pune problema excepţiei de neexecutare sau a acţiunii în rezoluţiune. 

Dacă însă cauza este imputabilă părţii, prealabil trebuie analizată 
posibilitatea opunerii excepţiei de neexecutare. 

Însă, nu trebuie confundată această posibilitate cu un alt mijloc juridic pe 
care partea care este gata să execute îl are de la lege, şi anume dreptul de 
retenţie. 
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Între dreptul de retenţie şi excepţia de neexecutare există o distincţie de fond, 
căci dreptul de retenţie este un drept de garanţie imperfect ce are legătură şi care 
poate fi exercitat numai atunci când în conţinutul raportului obligaţional se află 
un bun. 

De asemenea, pentru exercitarea dreptului de retenţie trebuie îndeplinită 
condiţia conexiunii între datorie şi lucru (debitum cum re junctum). 

Aplicaţii ale dreptului de retenţie în legislaţia noastră civilă există în diferite 
materii. 

De exemplu: dreptul de retenţie în materia accesiunii imobiliare artificiale sau 
dreptul de retenţie al cărăuşului asupra mărfii până la plata transportului. 

Excepţia de neexecutare însă are o natură juridică diferită faţă de dreptul de 
retenţie: fundamentul său nu este conexiunea dintre datorie şi bun, ci 
interdependenţa şi reciprocitatea obligaţiilor din contract. 

Uneori, dreptul de retenţie se confundă cu excepţia de neexecutare: există şi o 
conexiune, există şi o interdependenţă şi o reciprocitate. 

Este cazul vânzării-cumpărării: dreptul de retenţie al cumpărătorului asupra 
preţului, respectiv al vânzătorului asupra bunului – este acelaşi lucru cu excepţia 
de neexecutare în acest caz. 

Însă sunt situaţii în care dreptul de retenţie nu se confundă cu excepţia de 
neexecutare, anume: acele situaţii în care raportul obligaţional este multiplu din 
punctul de vedere al obligaţiei, existând şi bunuri care, în aparenţă, ar putea fi 
privite ca având o conexiune cu executarea acelor obligaţii. 

De exemplu: în ceea ce priveşte reprezentarea avocaţială, pentru probatoriu, 
clientul pune la dispoziţia avocatului anumite acte. Obligaţiile principale ale 
părţilor sunt: pentru avocat – obligaţia de a depune toate diligenţele pentru a 
câştiga procesul clientului său; iar obligaţia clientului – plata onorariului. 

În ipoteza neplăţii onorariului, avocatul ar putea să invoce dreptul de retenţie 
asupra documentelor clientului până la plata onorariului. 

La o analiză atentă însă, se poate observa că nu există o conexiune directă 
între plata onorariului şi reprezentarea în instanţă. 

Însă, făcând distincţia între dreptul de retenţie şi excepţia de neexecutare, în 
acest caz, pentru neplata onorariului, avocatul poate refuza prezenţa sa la 
termenul de judecată, adică, neîndeplinirea obligaţiei (de a depune toate 
diligenţele pentru ...) însă nu şi dreptul de retenţie. 

De reţinut este faptul că întotdeauna dreptul de retenţie, reglementat sau 
nereglementat, are ca fundament echitatea. 

În dreptul nostru, în baza principiului echităţii, instanţele (după unele ezitări) 
au statuat că, de exemplu, neavând ca fundament echitatea, în cazul unui partaj 
al bunurilor comune ale soţilor, soţul de rea credinţă nu poate invoca dreptul de 
retenţie asupra părţii ce s-ar cuveni celuilalt soţ din bunurile comune. 

La fel, în cazul accesiunii imobiliare artificiale, când constructorul este de rea 
credinţă. 

În cazul excepţiei de neexecutare, echitatea, buna sau reaua credinţă nu pot 
fi luate în discuţie, ci, eventual, numai forţa majoră care va exclude posibilitatea 
opunerii excepţiei. 

În ceea ce priveşte acţiunea în rezoluţiune, în materie civilă, instanţele au 
posibilitatea să acorde părţilor mai multe termene – în afara termenelor pentru 
aducerea probatoriilor – şi anume: 

- pot să dea un termen pentru a da posibilitate debitorului ce invocă o cauză 
exterioară (dar nu de forţă majoră) de a executa, întrucât nu a executat obligaţia; 

- pot da un termen învederând părţilor că ar fi mai util să execute obligaţia, 
aceasta deoarece instanţele trebuie să urmărească atingerea rezultatului pe care 
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părţile l-au avut în vedere la încheierea contractului. Adică, instanţele se pot 
pronunţa asupra oportunităţii desfiinţării contractului. 

Toate aceste posibilităţi ale instanţelor de a acorda diferite termene pot fi 
înfrânte de către părţi prin introducerea unor clauze în contract, clauze numite 
pacte comisorii, în aşa fel încât, instanţa, învestită cu judecarea rezoluţiunii, 
constatând că sunt îndeplinite condiţiile acesteia, nu poate face altceva decât să o 
pronunţe. 

Instanţa poate da un termen şi pentru dovedirea „punerii în întârziere” 
(extrajudiciare, dinainte de introducerea acţiunii judecătoreşti – moment de la 
care încep a curge şi dobânzile, în situaţia în care acestea nu au fost prevăzute în 
contract – valabil numai în civil; în comercial – dobânzile curg de la data ajungerii 
la termen a scadenţei). 

În dreptul nostru, regula suportării riscului contractului este aceea că riscul 
este suportat de către debitorul obligaţiei imposibil de executat. 

Prin excepţie, în contractele ce au drept obiect transmiterea proprietăţii, 
riscul contractului este suportat de proprietar. 

De la această ultimă regulă (excepţie la regula de bază) există excepţii, ce fac 
a reveni la regula principală, când transmiterea proprietăţii are loc ulterior. 

Regula principală se aplică, de exemplu, la contractul de locaţiune, la care 
obligaţiile principale sunt: aceea a locatorului – de a pune la dispoziţie pe toată 
durata locaţiunii bunul închiriat; iar a locatarului – de plată a chiriei. 

Aplicarea regulii enunţate înseamnă că dacă într-un contract de locaţiune 
închiriat pentru un termen de un an se plăteşte chiria anticipat pentru tot anul 
însă bunul piere în acest interval de timp, debitorul obligaţiei imposibil de 
executat este locatorul (dacă bunul piere de exemplu prin incendiu, el va trebui 
să restituie chiria pentru perioada de timp pentru care nu se poate executa 
obligaţia). 

În materie de vânzare, regula se schimbă, astfel încât: dacă într-un contract 
de vânzare-cumpărare predarea şi plata preţului au loc la un moment ulterior 
transmisiunii proprietăţii, riscul contractului este suportat de proprietar (dacă 
bunul piere dintr-o cauză de forţă majoră, proprietarul, adică cumpărătorul, va fi 
obligat la plata preţului); aceasta apare ca o sancţiune pentru neglijenţa 
proprietarului, (pentru evitarea suportării riscului, proprietarul poate să încheie 
un contract de asigurare). 
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Capitolul II 

 
Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii 

 
 
Repararea prejudiciului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară sunt cele 

două categorii de sancţiuni specifice dreptului privat, dreptului civil, în special. 
Raporturile juridice civile sunt raporturi ce interesează statutul personal, 

raporturile reale, raporturile de drept succesoral şi raporturile obligaţionale. 
Ultimele – raportate la tipul de manifestare de voinţă care le-a generat – atrag, în 
caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor: 

- o răspundere ce se conturează în limite exclusiv legale, adică fără ca părţile 
să poată dispune la naşterea raportului obligaţional sau ulterior asupra 
răspunderii; şi  

- o răspundere în care părţile pot dispune – fie la naştere, fie pe parcursul 
existenţei raportului obligaţional – asupra acestei răspunderi. 

Prima categorie este definită ca fiind o răspundere delictuală, iar izvorul 
acestei răspunderi este, ca tip, fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. 

Cea de a doua răspundere, are ca izvor contractul – răspunderea fiind, în 
acest caz, contractuală. 

Raporturile obligaţionale însă, au ca izvor nu numai o faptă ilicită sau un 
contract, existând două categorii intermediare: fapta licită (care se apropie de 
fapta ilicită în sensul că ambele categorii de raporturi au ca izvor o faptă juridică) 
şi actul juridic unilateral, care se apropie de contract în sensul că, la fel ca şi 
contractul, actul juridic unilateral are drept izvor o manifestare fermă de voinţă 
în sensul de a se obliga. 

Spre deosebire de contract însă, această manifestare de voinţă generează 
obligaţii fără a fi condiţionată de o altă sau de alte manifestări de voinţă. 

Prin asemănare, pentru neexecutarea obligaţiilor dintr-un raport juridic 
obligaţional ce are ca izvor o faptă licită, răspunderea pentru neexecutarea 
obligaţiilor va fi una delictuală. 

Întrebarea ce se pune este aceea de a şti ce fel de răspundere va fi angajată 
pentru cel care se obligă printr-un act juridic unilateral. 

De lege lata, în sistemul de drept românesc, nu există o reglementare expresă 
a actului juridic unilateral ca izvor de obligaţii, existenţa acestuia neputând însă 
a fi contestată, fiind o realitate. 

În planul răspunderii, dat fiind caracterul de excepţie al răspunderii 
contractuale faţă de regula răspunderii delictuale, se exclude, prin urmare, ca 
pentru neexecutarea obligaţiilor rezultate dintr-un act juridic unilateral să poată 
fi angajată un gen de răspundere asemănătoare sau derivată din răspunderea 
contractuală. 

Rămâne ca unică soluţie – în ceea ce priveşte actul juridic unilateral – ca 
răspunderea să fie una asemănătoare sau derivată din răspunderea delictuală. 

În afară de răspunderea contractuală şi cea delictuală – ale căror reguli sunt 
definite de lege, iar în cazul răspunderii contractuale de lege şi de părţi – dreptul 
românesc în vigoare mai acordă un temei juridic pentru a angaja răspunderea 
civilă, şi anume abuzul de drept. 

Atât răspunderea delictuală cât şi abuzul de drept au ca efect – în planul 
consecinţelor tragerii la răspundere – punerea debitorului într-o situaţie extrem 
de grea faţă de creditor, cel puţin prin comparaţie cu răspunderea contractuală. 
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De exemplu: în cazul răspunderii delictuale, legea prezumă că dacă sunt doi 
sau mai mulţi debitori aceştia vor fi obligaţi solidar (creditorul se poate îndrepta 
cu acţiune doar împotriva unuia pentru întreg debitul), ceea ce în cazul 
răspunderii contractuale (civile) se întâmplă invers: legea prezumă nesolidaritate 
(aceasta putând exista doar dacă părţile o stipulează expres la încheierea 
contractului). 

În cazul actului unilateral, în lipsă de reglementare expresă, urmărind 
principiul potrivit căruia răspunderea delictuală este regula, iar cea contractuală 
este excepţia, pentru neexecutarea obligaţiilor dintr-un act juridic unilateral se 
vor aplica regulile răspunderii delictuale. 

Principiul răspunderii delictuale corespunde şi este în armonie cu alte 
principii ale dreptului privat, care sunt subordonate ideii generale de protecţie a 
creditorului. 

Uneori, în practica judiciară de la noi, instanţele şi-au fundamentat soluţiile 
de obligare la plata de despăgubiri având ca fundament abuzul de drept. 

În sistemele de drept ale altor ţări (de exemplu Italia), pornind de la 
considerentul că actul juridic unilateral are o configuraţie specifică, pentru 
neexecutarea obligaţiilor izvorâte dintr-un astfel de act s-a găsit o soluţie 
legislativă mai atenuată comparativ cu răspunderea delictuală, pornind de la 
considerentul că fapta ilicită interesează nu doar părţile implicate (ca la contract), 
ci şi interese generale, şi este normal ca răspunderea să fie mai gravă decât cea 
contractuală. 

Actul juridic unilateral însă, din punctul de vedere al intereselor afectate se 
aseamănă cu contractul, de aici, concluzia că răspunderea nu ar trebui să fie în 
cazul actului juridic unilateral una delictuală. 

Astfel, s-a creat în plan legislativ o categorie aparte de răspundere, derivată 
din răspunderea delictuală, însă cu multe nuanţări împrumutate din 
răspunderea contractuală. 

Ca exemple de acte juridice unilaterale, acestea sunt multiple. Unul dintre acestea 
este promisiunea publică de recompensă: pentru neîndeplinirea obligaţiei de a 
recompensa pe găsitorul bunului pierdut, în dreptul nostru, răspunderea va fi una de 
natură delictuală – cu consecinţa că dacă, de exemplu, promitenţii (în cazul în care 
sunt doi sau mai mulţi) nu-şi execută obligaţia de a plăti recompensa, vor fi obligaţi în 
solidar la plata de despăgubiri. 

Un alt exemplu de act juridic unilateral, practicat pe scară largă în dreptul 
comercial societar este oferta de subscripţie publică de acţiuni; societăţile pe 
acţiuni se pot constitui instantaneu, prin aportul acţionarilor la momentul 
înfiinţării societăţii, sau se pot constitui prin subscripţie publică, adică prin 
emiterea de acţiuni şi vânzarea acestora pe piaţa titlurilor de credit, raportul 
devenind perfect la momentul cumpărării acţiunilor. 

În concluzie, practica obligă la o reglementare generală a regimului juridic general al 
actelor juridice unilaterale. 

Dacă ne-am raporta numai la valorile economice puse în mişcare de astfel de 
acte, rezultă necesitatea unei astfel de reglementări. 

A aplica regulile răspunderii delictuale pentru actele juridice unilaterale este 
oarecum excesiv, căci izvorul este totuşi o manifestare de voinţă, iar interesele implicate 
sunt totuşi de natură privată, astfel încât soluţia reglementării unei răspunderi 
atenuate faţă de răspunderea delictuală ni se pare una corectă. 
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Capitolul III 

 
Faptul juridic ca izvor de obligaţii 

 
 
Diferenţa faţă de contract, actul juridic unilateral pe de o parte, şi faptul 

juridic, pe de altă parte, este aceea că la momentul săvârşirii, persoana comitentă 
a faptului juridic nu este animată şi nu are reprezentarea producerii unor 
consecinţe juridice a ceea ce săvârşeşte. Aceste consecinţe juridice se produc însă 
ca efect al legii. 

Faptele generatoare de consecinţe juridice pot avea ca rezultat încălcarea 
unor interese ori a unor drepturi cu caracter general, fapta fiind în acest caz 
ilicită, sau aceste fapte pot avea un caracter licit, adică au consecinţe benefice în 
ceea ce-l priveşte pe subiectul în favoarea căruia s-au comis aceste fapte. 

În dreptul nostru se cunosc trei categorii de fapte licite: gestiunea de afaceri, 
plata indebitului şi îmbogăţirea fără justă cauză. 

În ceea ce priveşte faptele ilicite, în foarte multe situaţii, acestea au şi o latură 
agravată comparativ cu latura civilă, fapta respectivă putând să cadă sub 
incidenţa normelor de drept penal (infracţiuni) ori a celor de drept administrativ 
(contravenţii) ori de dreptului muncii – răspunderea fiind prin urmare: una civilă 
şi una penală; una civilă şi una contravenţională; una civilă şi una disciplinară. 

În acest caz, răspunderile nu se exclud una pe alta, însă în civil răspunderea 
va avea o configuraţie aparte, fiind mult atenuată faţă de răspunderea penală, 
administrativă ori disciplinară sub raportul sancţiunilor, în înţelesul că niciodată 
răspunderea civilă nu va aduce atingere decât patrimoniului persoanei nu şi 
libertăţii acesteia (ca în penal). 

Sunt însă situaţii în care poate exista răspundere delictuală fără să existe 
răspundere penală, contravenţională sau disciplinară. 

Dintre toate categoriile de izvoare de obligaţii, singurele care au o 
reglementare şi, de aici, consecinţa că altele în afara lor nu pot exista (adică, 
părţile ori legea nu pot crea altele – cu precizarea că legea nu poate crea, în 
sensul că nu permite în cadrul ei general, existenţa altora decât cele 
reglementate) sunt faptele juridice licite. 

Cât priveşte contractul şi actul juridic unilateral, principiul libertăţii 
contractuale, principiul manifestării de voinţă în general, este de natură a da 
posibilitatea creării unor contracte sau acte juridice unilaterale nenumite (fără 
reglementare expresă). 

La fel, în privinţa faptelor ilicite, folosind expresia „ordinea publică şi bunele 
moravuri” legiuitorul dă posibilitatea generică ca atunci când se comite o faptă, 
aceasta să fie considerată ca fiind ilicită nu doar atunci când ea este declarată 
expres şi de către o normă (de pildă cea penală) ca fiind ilicită, ci şi atunci când 
acea faptă încalcă ordinea publică (înţelegând prin „ordine publică” normele 
imperative legale) şi bunele moravuri. 

Prin urmare, o faptă poate fi ilicită în civil fără a fi ilicită în penal, 
contravenţional, ş.a.m.d. 

În materie civilă, fie că suntem în prezenţa unei fapte ilicite, fie a unui 
contract, pentru a fi angajată răspunderea celui ce comite delictul civil, respectiv 
a celui care nu îşi execută obligaţiile contractuale, este necesar să fie îndeplinite 
în mod cumulativ patru condiţii: 

1) să existe un prejudiciu; 
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2) să existe o faptă ilicită; 
3) să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; 
4) să existe vinovăţie. 
Conţinutul acestor patru condiţii este diferit pentru cele două categorii de 

răspundere (delictuală şi contractuală). 
De asemenea, consecinţele angajării răspunderii sunt diferite pentru materia 

delictuală şi cea contractuală. 
Comparând la modul general: răspunderea delictuală – în privinţa efectelor – 

este mult mai gravă decât cea contractuală, creditorul beneficiind (în delictual) de 
mai multe dispoziţii de favoare faţă de creditorul contractual. 

În privinţa răspunderii delictuale, delictul civil poate fi în acelaşi timp şi 
infracţiune, astfel încât se pune problema distincţiei între răspunderea penală şi 
răspunderea delictuală, între cele două existând distincţii de fond şi procedurale, 
astfel: 

- în materie penală – sancţiunea este concretizată în pedeapsă sub forma 
amenzilor, a închisorii, ori a detenţiunii pe viaţă; 

- în civil – închisoarea şi detenţiunea pe viaţă nu există; iar sancţiunea 
amenzii apare numai în mod excepţional şi în cazuri expres prevăzute de lege. 

În civil – sancţiunea este repararea prejudiciului, iar ceea ce s-ar plăti peste 
valoarea prejudiciului nu se califică drept amendă ci daune-interese, 
suplimentare, numite daune pentru repararea unui beneficiu nerealizat. 

Într-o situaţie concretă, în care răspunderea civilă se combină cu cea penală, 
pot fi plătite trei categorii de sume: 

a) daune-interese compensatorii (ce repară prejudiciul efectiv); 
b) daune-interese ce acoperă beneficiul nerealizat; 
c) amenzi penale. 
Aceste sume însă, trebuie clar delimitate. 
În plus, în civil, funcţionează principiul disponibilităţii (creditorul daunelor 

poate renunţa la ele). 
În ce priveşte latura penală – părţile nu pot dispune, astfel încât dacă sunt 

întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, iar sancţiunea respectivei 
infracţiuni este amenda, aceasta va fi plătită. 

Tot ca o reflectare în planul procedural a principiului disponibilităţii, în civil 
titularul dreptului la acţiune poate renunţa ab initio la acţiunea civilă. 

În ce priveşte acţiunea penală – cu excepţia infracţiunilor la care este 
necesară plângerea prealabilă – acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. 

Dacă acţiunea penală a fost declanşată, în privinţa acţiunii civile, creditorul: 
- are dreptul de a renunţa la acţiunea civilă; 
- are dreptul de a lăsa să se finalizeze procesul penal, sau 
- are posibilitatea de a ataşa acţiunea civilă acţiunii penale. 
Alegând una din aceste căi la începutul procesului penal, partea nu mai poate 

reveni în privinţa laturii civile, decât dacă ar fi vorba de renunţare. 
Dacă însă a ales să ataşeze acţiunea civilă acţiunii penale, nu poate reveni 

retrăgând acţiunea civilă ca apoi să o reintroducă după finalizarea procesului 
penal. 

Acest principiu se reflectă prin adagiul electa una via, non datur recursus ad 
alteram. 

Oricum ar fi, probele din penal sunt dobândite de drept în civil. 
În privinţa calificării îndeplinirii celor patru condiţii ale răspunderii civile, 

dacă sunt dobândite în penal, vor fi dobândite şi în civil, astfel: calificarea faptei 
ca fiind ilicită, persoanele implicate şi existenţa vinovăţiei. 
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Trebuie reţinut că, uneori, soluţia în penal – în faza urmăririi sau în faza 
judecăţii, poate elimina a treia fază (a executării); de exemplu: procurorul poate 
da rezoluţia neînceperii urmăririi penale pe motiv că fapta nu prezintă pericolul 
social prevăzut de lege. 

Este posibil însă ca în civil să existe un prejudiciu şi procesul va continua, 
astfel încât prejudiciatul să câştige în civil.  

În timpul procesului penal, în faza urmăririi şi a judecăţii, până la obţinerea 
unei hotărâri definitive şi irevocabile, instanţa competent investită şi cu judecarea 
cauzei civile, nu va putea pronunţa nici o hotărâre în civil (penalul ţine în loc 
civilul). 

Există o distincţie între răspunderea contractuală şi cea delictuală, care este 
foarte importantă: la răspunderea contractuală numai debitorul este ţinut să 
răspundă. 

În cazul răspunderii delictuale, în vederea apărării cât mai eficiente a 
drepturilor şi intereselor creditorului, legea instituie şi aşa-numita răspundere 
pentru fapta altuia şi răspunderea pentru fapta lucrului. 

De reţinut este că pentru toate categoriile de răspundere în materie 
delictuală, pentru a se angaja răspunderea, este necesar să fie întrunite cele 
patru condiţii; prejudiciul, fapta ilicită, raportul de cauzalitate şi vinovăţia. 

Când se angajează răspunderea pentru fapta altuia sau pentru fapta lucrului, 
pe lângă aceste condiţii generale, trebuie întrunite şi anumite condiţii speciale. 

Legea instituie răspunderea pentru fapta altuia în ceea ce priveşte: 
1) comitentul pentru prepus; 
2) părinţii pentru copii; 
3) institutorii pentru elevi; şi 
4) meşteşugarii pentru ucenici. 
În ceea ce priveşte răspunderea pentru lucruri, se poate angaja: 
1) răspunderea pentru animale; 
2) răspunderea pentru ruina edificiului; 
3) răspunderea pentru lucruri în general; şi 
4) răspunderea pentru anumite categorii de lucruri (prevăzute în legi 

speciale). 
Vom analiza în cele ce urmează condiţiile angajării răspunderii. 
1. Condiţiile generale. 
1) Prejudiciul. 
Prejudiciul se poate concretiza în lezarea unui drept sau a unui interes 

juridiceşte protejat. Nu va exista un prejudiciu când se încalcă un interes 
nejuridiceşte protejat. 

De exemplu, instanţele judecătoreşti au decis că soţia are un drept de a cere 
repararea prejudiciului, fiind titulara dreptului la întreţinere. Logodnica are drept 
la repararea prejudiciului, deoarece are un interes juridiceşte protejat. 
Concubinul nu are însă un drept la repararea prejudiciului, deoarece are un 
drept nejuridiceşte protejat, nefiind titularul dreptului la întreţinere. 

Prejudiciul poate fi direct cuantificabil în bani sau el poate fi de natură 
morală. 

Chestiunea reparării prejudiciilor morale este încă o chestiune controversată, 
de lege lata în dreptul nostru, temeiul dreptului la despăgubire este oferit de art. 
998 C.civ., care nu distinge între natura prejudiciului, precum şi de unele legi 
speciale (de exemplu: Legea contenciosului administrativ; Legea audiovizualului 
ş.a.). 
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Spre deosebire de răspunderea contractuală, cât priveşte repararea 
prejudiciului, instanţa poate acorda atât damnum emergens cât şi lucrum cessans 
(prejudiciul efectiv şi prejudiciul nerealizat). 

De exemplu: unei persoane încadrată în muncă ce a suferit o infirmitate fizică 
i se poate plăti damnum emergens de către autorul prejudiciului (cheltuieli de 
spitalizare, etc.), cât şi beneficiul nerealizat (diferenţa dintre salariul vechi şi cel 
nou). Nu se ţine seama de starea materială a victimei sau a autorului. 

2) Fapta ilicită. 
Ilicitul civil excede ilicitul din alte ramuri de drept. 
Sunt anumite cauze ce exclud caracterul ilicit al faptei şi care sunt prevăzute 

din dreptul penal: legitima apărarea, starea de necesitate. 
3) Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu. 
Raportul de cauzalitate trebuie să existe între fapta ilicită şi prejudiciu, 

pentru a putea fi angajată răspunderea. 
Nu există un criteriu general valabil privitor la partea contributivă a fiecărei 

fapte, în cazul în care există mai multe fapte ilicite, în ceea ce priveşte raportul de 
cauzalitate, soluţia fiind raportarea diferitelor criterii de la caz la caz. 

4) Vinovăţia. 
Vinovăţia (sub cele cinci forme ale sale) se exclude când intervine cazul fortuit 

sau forţa majoră. 
În civil, nu are relevanţă forma pe care o îmbracă vinovăţia, cât priveşte 

stabilirea cuantumului despăgubirilor (nu se face distincţie prin urmare între 
intenţie directă, indirectă, culpă simplă sau cu prevedere ori praeterintenţie). 
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Capitolul IV 

 
Executarea obligaţiilor 

 
 
În cadrul unui contract, al unui act juridic unilateral, fapt juridic – licit sau 

ilicit – se pune problema efectelor pe care le produce raportul obligaţional în 
cauză. 

Regula generală în interpretarea producerii acestor efecte este aceea că se ţine 
seama de voinţa părţilor. 

Gradul în care luarea în considerare a voinţei părţilor apare, se raportează la 
izvorul raportului juridic obligaţional, apărând mai accentuată la contract şi mult 
diminuată în cazul faptelor juridice. 

Rezultatul principal al existenţei unui raport juridic obligaţional este 
executarea obligaţiilor, respectiv realizarea drepturilor părţilor participante. 

A executa un raport obligaţional prin proprie voinţă înseamnă a face plata. 
Noţiunea de plată însă este diferenţa specifică faţă de genul proxim care este 

încetarea raportului juridic obligaţional, căci încetarea raportului juridic 
obligaţional poate avea loc nu doar prin plată, ci şi prin alte moduri, care, în mod 
convenţional, sunt clasificate în diverse categorii: 

- stingerea obligaţiilor; 
- transformarea obligaţiilor; 
- transmisiunea obligaţiilor. 
A plăti reprezintă, în fapt, concretizarea voinţei în planul executării, existente 

la momentul încheierii contractului. 
De aceea plata este modul natural prin care încetează un raport obligaţional. 
Acesta încetează însă şi din alte cauze care intervin pe parcursul executării 

raportului obligaţional. 
Unele dintre acestea sunt moduri de stingere. 
Darea în plată este executare tot prin proprie voinţă, dar cu altceva decât ceea 

ce s-a obligat la naşterea raportului obligaţional debitorul, cu acceptarea 
creditorului. 

Unele instituţii juridice, precum novaţia, au ca efect stingerea/încetarea 
raportului iniţial, însă prin novaţie se continuă raportul obligaţional iniţial prin 
schimbarea unui element al său. 

Plata, văzută ca efect principal al obligaţiei iniţiale, nu este altceva decât tot o 
convenţie, un acord de voinţă – este de fapt prelungirea voinţei iniţiale a părţilor 
raportului obligaţional. 

Nu poate fi văzută plata (deşi au existat tendinţe de a fi astfel interpretată) ca 
un act unilateral sau fapt juridic. 

Ad absurdum, dacă am interpreta plata ca fapt juridic, s-ar ajunge la soluţia 
ca pentru neefectuarea plăţii să poată fi atrasă o răspundere delictuală şi nu una 
contractuală. 

S-ar ajunge la situaţia în care, pentru neexecutarea altor obligaţii decât plata 
prevăzută în contract, să fie angajată o răspundere contractuală, iar pentru 
neexecutarea obligaţiei principale (plata) să poată fi atrasă o răspundere 
delictuală – adică să se înfrângă oarecum voinţa părţilor şi lăsând pe legiuitor să 
reglementeze, agravând răspunderea. 

O consecinţă ar fi şi aceea că dacă am interpreta plata ca un fapt, clauzele de 
nerăspundere ce pot fi introduse într-un contract de către părţi să aibă un regim 
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extrem de restrictiv, ajungându-se la o ingerinţă excesivă a legiuitorului în 
reglarea libertăţii părţilor, nu la încheierea contractului în mod direct, ci în planul 
executării acestuia, dar cu efecte indirecte asupra încheierii. 

În apărarea principiului libertăţii contractuale, (soluţia există oricum de lege 
lata) pledăm pentru considerarea plăţii ca o convenţie, un contract nenumit, de 
„dare-acceptare” între debitor şi creditor. 

A plăti este sinonim cu „a executa direct în natură” obligaţia. 
Pe parcursul raportului obligaţional fie voinţa părţilor, fie fapta prinţului 

(voinţa legiuitorului), fie o forţă majoră poate determina ca executarea în natură 
să nu fie posibilă. 

În această situaţie se va trece la o executare care, potrivit circumstanţelor de 
fapt, poate determina soluţia executării silite în natură sau la executarea silită 
prin echivalent. 

Finalmente, dacă nici un tip de executare nu va fi posibilă, oricum va fi, nu va 
interveni în nici un caz sancţiunea pedepsei, iar creditorul va rămâne în pierdere. 

De aceea, este necesar şi indicat ca un creditor prevăzător şi logic cu sine 
însuşi (cu calitatea sa de creditor) să-şi ia cât de multe şi solide garanţii că 
drepturile sale vor fi satisfăcute, nelăsând numai în seama legiuitorului acest 
lucru. 

El are posibilitatea să introducă într-un contract clauze numite de garanţie. 
Însă noţiunea de garanţie, în contextul dat, o interpretăm în sens general, 

căci a garanta – în sens juridic, restrictiv – înseamnă a aduce un terţ sau a-i cere 
debitorului să aducă un terţ care să răspundă cu întreg patrimoniul (fidejusiune) 
sau cu un bun specific al său (cauţiunea reală sau fidejusiune reală) de 
executarea obligaţiei, fie să impună însuşi debitorului să aducă ca garanţie un 
bun mobil (gaj sau garanţie reală mobiliară) ori un bun imobil (ipoteca). 

Însă, noţiunea de garanţie folosită anterior cuprinde şi alte categorii de 
instituţii care dau creditorului certitudinea că debitorul va fi mai responsabil în 
executarea obligaţiei sale – ne referim aici la aşa-numitele clauze de 
nerăspundere care, în principiu, sunt permise într-un contract, însă, numai 
pentru „culpa uşoară” (nu şi pentru intenţie) – inadmisibile însă în raporturile 
juridice ce au ca izvor fapta ilicită. 

Creditorul poate, prin urmare, să-şi garanteze realizarea drepturilor sale, 
eliminând clauzele de nerăspundere intenţionate de către debitor ori atenuându-le. 

Tot o măsură de garantare – în sens larg – ar putea fi introducerea unor 
clauze penale în contract: a unor clauze prin care părţile să stabilească încă de la 
încheierea contractului cuantumurile şi natura daunelor interese compensatorii 
şi/sau moratorii (pentru întârziere). 

Prin clauzele penale părţile nu vor lăsa pe un terţ (judecător sau legiuitor) ca 
în caz de neexecutare să fixeze aceste daune compensatorii (ce să se dea în 
schimb dacă nu s-a executat) şi moratorii (ce şi cât să se execute de către debitor 
pentru întârzierea executării); reţinem că aceste clauze nu au legătură cu dreptul 
penal, ci cu penalităţile. 

Există însă o excepţie în care clauzele penale sunt interzise: obligaţiile ce au 
ca obiect sume de bani – unde legiuitorul a adoptat lege specială (O.G. 
nr.9/2000), daunele compensatorii şi moratorii (dobânzi) fiind fixate de către 
legiuitor. 

Dacă nu este nici lege, nici voinţa părţilor, daunele compensatorii şi moratorii 
se vor fixa de către instanţă. 

Executarea silită în natură se face potrivit regulilor de procedură civilă. 
Principiul este executarea în natură, căci în caz de litigiu, instanţele vor 

urmări executarea silită în natură şi doar dacă nu este posibil, prin echivalent. 



Conf.univ.dr.Florin Ciutacu___________________________________________________________________________________ 
 

20 

În privinţa executării silite, aceasta urmează regulile prevăzute în C.proc.civ. 
şi legile speciale specifice de procedură. 

În privinţa executării silite prin echivalent, preliminar, instanţa trebuie să 
observe îndeplinirea celor patru condiţii ale răspunderii. 

Ele trebuie să mai constate şi existenţa altor două condiţii, dacă va fi vorba 
despre un contract (deosebire faţă de răspunderea delictuală), anume: 

1) să nu existe o clauză de nerăspundere, căci dacă ea există răspunderea nu 
va fi angajată (cu precizarea că în stadiul actual al dreptului sunt permise 
exclusiv clauze de nerăspundere pentru culpa levisima = culpa cea mai uşoară, şi 
nu pentru culpa gravă sau intenţie); 

2) punerea în întârziere (mora debitoris), adică existenţa unui act formal 
îndeplinit de creditor după scadenţă; act formal ce poate fi concretizat într-un act 
sub semnătură privată (notificarea privată) ori o notificare judiciară (ce poate lua 
forma unei notificări realizate în faţa executorului judecătoresc ori – cea mai 
puternică punere în întârziere – fiind însăşi acţiunea judecătorească). 

Punerea în întârziere în practică, în raporturile juridice civile ia de regulă 
forma unei notificări extrajudiciare (e-mail, scrisori, fax). 

Rolul punerii în întârziere este important întrucât din acel moment începe să 
curgă dreptul creditorului la daune-interese moratorii. 

În raporturile juridice civile există excepţii prevăzute de lege în care, pentru 
curgerea dobânzilor nu se mai cere punerea în întârziere (cazul fidejusiunii, al 
depozitului, etc.). 

Părţile însăşi pot prevede în contract, la încheierea acestuia, că pentru 
curgerea dobânzilor nu mai este necesară punerea în întârziere. 

Cea mai importantă excepţie în legătură cu neobligativitatea punerii în 
întârziere pentru curgerea dobânzilor este cea de natură comercială. 

În orice raport juridic de natură comercială curgerea dobânzilor are loc de 
drept din chiar momentul scadenţei, iar potrivit art. 53 C.com., un raport juridic 
este comercial dacă cel puţin una dintre părţi săvârşeşte acte de comerţ. 

Spre exemplu, vânzarea-cumpărarea este contract civil dar dacă cumpărarea 
se face în scopul de a revinde bunul ce face obiectul vânzării, actul în cauză este 
contract comercial. 

Instanţele vor urmări după îndeplinirea acestor condiţii anumite reguli în 
stabilirea şi evaluarea daunelor ce se vor plăti de către debitor: 

- în ceea ce priveşte prejudiciul: 
o în materie contractuală (spre deosebire de delictual) indiferent de 

situaţie – dar numai dacă părţile nu au prevăzut contrariul – instanţele vor putea 
obliga numai la plata prejudiciului previzibil la încheierea contractului, nu şi a 
celui imprevizibil (ce nu a putut fi prevăzut la încheierea contractului). În 
delictual se plăteşte atât prejudiciul previzibil cât şi cel imprevizibil. 

De exemplu, la contractul de locaţiune, pentru desfiinţarea intempestivă a 
contractului de către locator previzibilitatea poate fi reprezentată de diferenţa 
dintre cuantumul chiriei plătite pe contractul desfiinţat şi noul contract. Însă, nu 
poate fi obligat proprietarul pentru pierderea în vânzări pe care ar avea-o 
locatarul ca urmare a pierderii clientelei şi a vadului comercial de care beneficia 
pe contractul desfiinţat, să plătească despăgubiri. 

o în contractual numai prejudiciul direct se plăteşte, nu şi cel indirect 
(direct, adică ceea ce s-a pierdut efectiv; indirect, adică aflat în corelaţie cu 
prejudiciul principal). 

Executarea obligaţiei de către debitor poate fi consecinţa şi urmarea naturală 
a înţelegerii iniţiale (dacă este vorba despre un contract) ori a săvârşirii unei fapte 
licite sau ilicite (în cazurile respective). 
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Această executare poate fi însă denaturată faţă de manifestările de voinţă 
iniţiale, în aşa fel încât creditorul să nu-şi poată vedea realizarea în concret a 
creanţei specifice, pe care şi-a asigurat-o la încheierea raportului obligaţional. 

Aceste incidenţe ce pot interveni pe parcursul fiinţării raportului obligaţional, 
pot conduce la o executare în natură ori la o executare prin echivalent a obligaţiei 
debitorului. 

Domeniile acestor executări au o reglementare principală în acte normative de 
drept substanţial – în principal C.civ. – iar modalitatea concretă de realizare a lor 
este reglementată de C.pr.civ. 

În materie de drept procesual civil vom vorbi despre: sechestru asigurător, 
sechestru judiciar, executare silită asupra imobilelor, executare silită asupra 
bunurilor mobile etc. 

Pe parcursul derulării raportului obligaţional ori chiar la încheierea acestuia, 
sunt posibile în genere, manifestări de voinţă ale debitorului de natură a-l 
prejudicia pe creditor în realizarea creanţei sale, aşa cum acesta şi-a reprezentat-
o de la început. 

Aceste manifestări de voinţă, de natură a-l prejudicia pe creditor, sunt 
sancţionate de legiuitor în primul rând prin norma generală prevăzută în art. 
1718 C.civ., ce dă creditorului un drept de gaj general asupra patrimoniului 
debitorului. 

Această normă generală este aplicată de legiuitor în diferite situaţii, de pildă 
atunci când legiuitorul reglementează acţiunea în simulaţie şi acţiunile directe. 

În afară de aceste două aplicaţii concrete ale dreptului de gaj general, 
legiuitorul îl protejează pe creditor şi pentru alte două importante ipoteze, anume: 
prima, atunci când după încheierea raportului obligaţional debitorul neglijează a-
şi valorifica unele drepturi reale şi de creanţă din alte raporturi obligaţionale, 
neglijenţă ce ar avea ca efect diminuarea dreptului de gaj general cu efect direct 
în ceea ce priveşte dreptul de creanţă concret pe care-l are creditorul. 

Pentru apărarea creditorului faţă de această neglijenţă a debitorului, 
legiuitorul îi acordă dreptul creditorului de a se subroga în locul debitorului şi de 
a acţiona în numele şi pe seama acestuia contra debitorilor debitorului în vederea 
valorificării drepturilor debitorului în aşa fel încât dreptul creditorului – dreptul 
de gaj general – să fie complet, cu consecinţa directă a posibilităţii (iar nu a 
certitudinii) de a-şi valorifica dreptul de creanţă. 

Această acţiune subrogatorie se întemeiază pe dreptul de gaj general şi se 
numeşte acţiune oblică. 

Însă acţiunea oblică nu are ca şi consecinţă decât valorificarea dreptului 
debitorului, pentru el, fără consecinţa ca creditorul să aibă vreun privilegiu sau 
vreo prioritate faţă cu alţi creditori în privinţa dreptului debitorului său, pe care 
el l-a apărat. 

Singurul drept pe care îl are creditorul subrogat este dat de legiuitor cât 
priveşte privilegiul cheltuielilor de judecată. 

Prin urmare, în procesul relativ la valorificarea creanţelor concrete posterioare 
acţiunii oblice, creditorul subrogat va fi egal cu ceilalţi creditori, cu singura 
prioritate anume de a-şi îndestula din creanţa respectivă cheltuielile făcute 
ocazionate de procesul judecat pe acţiunea oblică. 

Un alt incident pe care legiuitorul l-a avut în vedere, în virtutea preocupărilor 
sale de a proteja gajul general, este fraudarea intereselor creditorului prin acte pe 
care debitorul le face posterior încheierii raportului obligaţional, acte făcute cu 
intenţia expresă de a diminua gajul general şi pe cale de consecinţă drepturile 
creditorului. 
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Astfel de acte frauduloase încheiate în detrimentul gajului general şi pe cale 
de consecinţă a creditorului, pot fi desfiinţate de aceşti creditori, în baza legii, 
prin acţiunea pauliană. 

Însă, ca şi în cazul acţiunii oblice, creditorul ce acţionează nu face decât să 
readucă în patrimoniu drepturi reale sau de creanţă înstrăinate fraudulos de 
debitor, iar după această readucere, creditorul ce a acţionat va fi egal cu ceilalţi 
creditori. 

Aceste două acţiuni – oblică şi pauliană – nu sunt proprii decât creditorilor 
chirografari – căci creditorii ce au de la început creanţa garantată cu o garanţie 
reală au două drepturi importante, pe care nu le au creditorii chirografari: dreptul 
de a urmări un bun specific din patrimoniul debitorului în mâinile oricui s-ar găsi 
şi un drept de preferinţă faţă de alţi creditori. 

Având aceste drepturi conferite de garanţie, creditorul garantat nu are interes 
să introducă o acţiune oblică asupra unui drept pe care debitorul     l-ar avea faţă 
de alţii. 

De asemenea, el nu ar avea interes să introducă nici o acţiune pauliană, căci 
el are dreptul de urmărire asupra bunului chiar dacă este înstrăinat fraudulos. 

Neavând interes – acţiunea oblică, respectiv acţiunea pauliană – nu au nici 
obiect. 

La scadenţa obligaţiei sale, creditorul garantat nu are decât să introducă o 
acţiune în realizarea dreptului accesoriu ce garanta creanţa principală. 

Prin urmare, dacă ar fi să definim garanţia, am putea spune că aceasta este o 
convenţie a părţilor de înlocuire a dreptului de creanţă iniţial cu un alt drept, cel 
accesoriu (gaj, ipotecă, privilegiu). 

În cazul acţiunii pauliene – pentru a fi fraudă – condiţia este participarea 
terţului la fraudă (precizarea în convenţia acestora ca ulterior bunul să se 
întoarcă în patrimoniul debitorului). 
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Capitolul V 

 
Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 

 
 
Datorită unor cauze, de ordin subiectiv sau obiectiv, părţile raportului 

obligaţional pot avea interese diferite faţă de cele avute în vedere iniţial – interese 
de ordin economic, de ordin personal sau alte categorii de interese. 

În aceste ipoteze, raportul obligaţional poate fi încheiat, cu iniţierea altuia, 
care să corespundă noilor interese. 

Legiuitorul dă însă posibilitatea ca în asemenea cazuri, raportul obligaţional 
iniţial să fiinţeze, modificându-se însă faţă de ceea ce era la început. 

Situaţiile de fapt avute în vedere de legiuitor sunt: 
 creditorul doreşte cedarea creanţei sale altuia; 
 debitorul doreşte cedarea obligaţiei sale altuia; 
 ambele părţi doresc cedarea drepturilor şi obligaţiilor altor persoane; 
 părţile doresc să se schimbe unul dintre elementele raportului 

obligaţional (de exemplu: părţile, obiectul, cauza). 
În primele două cazuri operează aşa-numita transmisiune a obligaţiilor, iar în 

cel de-al treilea aşa-numita transformare a obligaţiilor. 
Atunci când se transmite creanţa operaţiunea este denumită cesiune. 
Materia este reglementată cu caracter general în C.civ., la materia vânzării, 

vorbindu-se despre „vinderea creanţei”.  
După cum este exprimat în textul legal, s-ar deduce că cesiunea de creanţă 

este o operaţiune exclusiv oneroasă. 
Însă, interpretând sistematic dispoziţiile legale şi raportându-ne şi la 

principiul libertăţii contractuale, rezultă că nimic nu împiedică ca această 
operaţiune să poată fi făcută cu titlu gratuit. 

În concluzie, creditorul poate ceda altuia creanţa sa fie primind ceva în 
schimb (cu titlu oneros), fie cu titlu gratuit. 

Pentru valabilitatea acestei operaţiuni nu se cere nici o condiţie de formă. 
Pentru ca această operaţiune să-i fie opozabilă debitorului, C.civ. cere 

condiţia notificării către debitor a cesiunii de creanţă, iar legea specială (Legea 
nr.99/1999) cere în plus ca această notificare să fie înregistrată la Arhiva de 
Garanţii Reale Mobiliare. 

Cesiunea de datorie în dreptul nostru nu are o reglementare, nici generală şi 
nici specială. 

Ca principiu, considerăm că cesiunea de datorie este posibilă şi nici o normă 
generală sau specială  nu-l poate împiedica pe debitor a ceda debitul său altuia, 
în aşa fel încât creditorul să-şi poată îndestula creanţa de la altul. 

Condiţia notificării creditorului este una esenţială, astfel încât până la 
notificare cesiunea de datorie poate fi considerată ca inoperantă. 

Şi în cazul cesiunii de creanţă şi al cesiunii de datorie, dacă părţile nu au 
prevăzut altfel, creanţa, respectiv debitul, vor fi transmise altuia cu toate 
accesoriile lor (garanţii, clauze penale etc.). 

O importantă instituţie funcţionează aici: obligaţia de garanţie (asigurarea de 
către cedent a dobânditorului în privinţa solvabilităţii a ceea ce a cedat). 

Nu trebuie confundată cesiunea de creanţă cu subrogaţia personală: şi în 
materia cesiunii de creanţă şi în materia subrogaţiei personale se va schimba 
creditorul – însă diferenţa o dă scadenţa obligaţiei, căci dacă creditorul se 
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schimbă chiar în momentul plăţii se vor aplica regulile subrogaţiei, pe când 
scadenţa obligaţiei la cesiunea de creanţă este ulterioară. 

Ca şi consecinţă, operaţiunea de subrogare nu mai trebuie înregistrată la 
Arhiva de Garanţii, eliminându-se la subrogaţie orice fel de formalism. 

Se poate face confuzie între cesiune, subrogaţie şi novaţie. 
Novaţia presupune, prin definiţie, stingerea vechiului raport obligaţional şi, 

concomitent cu aceasta, naşterea altui raport. 
În consecinţă, dacă părţile nu au prevăzut altfel, accesoriile obligaţiilor se vor 

desfiinţa (spre deosebire de cesiunea de creanţă şi subrogaţia personală). 
Ceea ce distinge cu adevărat novaţia de cesiunea de creanţă este condiţia 

valabilităţii – dată de consimţământul debitorului pentru a exista novaţia (prin 
urmare, pe o asemenea convenţie vom avea trei semnături: cea a fostului 
creditor, cea a actualului creditor şi cea a debitorului). 

În ceea ce priveşte schimbarea persoanei creditoare prin subrogaţie, uneori 
legea obligă la aceasta, în sensul că cel care plăteşte se subrogă de drept în a-şi 
valorifica faţă de debitor creanţa rezultată ca urmare a subrogaţiei (aceasta este 
subrogaţia personală legală). 

În ceea ce priveşte transformarea obligaţiilor – instituţia clasică este novaţia 
cu derivatele sale: delegaţia imperfectă şi delegaţia perfectă. 

Delegaţia, ca varietate a novaţiei, este operaţiunea prin care un debitor aduce 
creditorului angajamentul sau obligaţia unuia sau mai multor debitori care să 
răspundă alături de debitorul iniţial ori în locul lui. 

Delegaţia este perfectă când debitorul iniţial este descărcat de creditor de 
obligaţia sa. 

Delegaţia este imperfectă când ambii debitori rămân obligaţi. 
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Capitolul VI 

 
Stingerea obligaţiilor 

 
 
Consecutiv naşterii raportului juridic obligaţional, voinţa părţilor, cât priveşte 

încetarea acestui raport juridic concret, se poate schimba fie datorită unor 
intenţii subiective ale acestora, fie datorită unor elemente considerate a fi 
obiective – adică nu va mai opera o plată ci raporturile juridice vor fi stinse ca 
urmare a uneia dintre incidentele arătate mai sus. 

Cât priveşte cauzele exterioare voinţelor părţilor ce pot determina stingerea 
raportului obligaţional, una foarte importantă este imposibilitatea fortuită de 
executare. 

Obligaţia va fi stinsă fără a genera posibilitatea creditorului neîndestulat să 
beneficieze de vreo acţiune în vederea realizării dreptului său de creanţă, în 
natură sau prin echivalent. 

Cazul fortuit şi forţa majoră sunt incidente care exonerează de obligaţii pe debitor. 
Un alt caz ce intră în această categorie poate fi considerat a fi decesul persoanei 

înainte ca decedatul debitor să-şi fi executat obligaţiile, însă această cauză 
exterioară voinţei părţilor este considerată – şi nu poate fi altfel – ca stingând cu 
efecte exoneratoare în ceea ce priveşte raporturile obligaţionale intuitu personae. 
Aceste obligaţii nu se pot transmite altuia, toate celelalte obligaţii vor fi executate 
însă de către succesorii în drepturi ai încetatului din fiinţă. 

Voinţa părţilor poate servi drept suport pentru stingerea atipică a raportului 
obligaţional. De exemplu, consecutiv încheierii raportului obligaţional, creditorul 
doreşte a face o liberalitate debitorului. 

Această intenţie de a gratifica – cauza proxima – se materializează în drept 
prin aşa-numita remitere de datorie. 

Iertând de datorie, creditorul face o donaţie debitorului. 
Donaţia, în acest caz, nu va putea fi însă una directă, adică nu o donaţie 

intenţionată de la bun început de către părţi, ci una indirectă – o donaţie 
prilejuită şi consecutivă unui raport obligaţional oneros. 

Dată fiind specificitatea donaţiilor indirecte – lato sensu – legiuitorul nu a mai 
impus pentru acest caz îndeplinirea unei anumite forme, ad solemnitatem, pentru 
valabilitatea operaţiunii, astfel încât orice donaţie indirectă, prin urmare şi 
remiterea de datorie, este valabilă indiferent de formă. 

Precizăm că nu trebuie însă confundată justificarea derogării donaţiilor 
indirecte de la principiul formalismului donaţiilor cu justificarea aceleaşi derogări 
– in cazul obligaţiilor numite „dar manual”. 

O altă cauză de ordin subiectiv (dată de voinţa părţilor) ce poate duce la 
stingerea raportului obligaţional este compensaţia. 

Ulterior încheierii raportului obligaţional, părţile pot încheia un alt raport 
obligaţional, în aşa fel încât debitorul din vechiul raport devine creditor în noul raport. 

Dacă aceste datorii reciproce îndeplinesc, cumulativ, condiţia exigibilităţii, a 
lichidităţii, a certitudinii, a fungibilităţii, precum şi condiţia ca raportul să fie 
între aceleaşi persoane la momentul exigibilităţii (pentru că al doilea raport poate 
fi transformat prin novaţie), atunci datoria se poate compensa. 

Nefiind îndeplinite una dintre condiţiile obiective (de exemplu exigibilitatea) 
prin convenţia lor părţile, pot face să opereze compensaţia, fiind în prezenţa 
compensaţiei convenţionale, însă dacă părţile nu se înţeleg, una dintre ele poate 
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apela la instanţă, şi anume, partea care are interes să opereze compensaţia, astfel 
încât instanţa are obligaţia să pronunţe compensaţia. 

În ceea ce priveşte compensaţia legală, la încheierea raportului obligaţional de 
drept comercial, părţile luând în considerare criteriile de compensare, pot încheia 
aşa-numitele contracte de cont curent, în aşa fel încât având raporturi 
obligaţionale multiple, operaţiunea de compensare să se facă de către instituţia 
financiară în mod automat. 

Voinţa părţilor se poate manifesta nestingherit în sensul stingerii raportului 
obligaţional, în alt fel decât prin plată, chiar la momentul la care datoria este 
exigibilă (scadentă), neoperând însă subrogaţia personală, ci însuşi debitorul 
oferind ca plată şi creditorul acceptând un alt bun decât cel la care părţile s-au 
înţeles iniţial. 

În acest caz, instituţia respectivă va fi o dare în plată. 
Darea în plată – a primi, la scadenţă, altceva decât debitorul s-a obligat iniţial 

– este susceptibilă de a fi confundată cu aşa-numita obligaţie alternativă sau cu 
obligaţia facultativă. 

Darea în plată presupune că părţile s-au înţeles a se plăti cu altceva decât se 
înţeleseseră iniţial, chiar la scadenţă. 

Obligaţia alternativă sau facultativă implică şi ea posibilitatea de a plăti cu 
altceva decât ceea ce părţile se înţeleseseră iniţial. Însă la această plată – 
alternativă sau facultativă – părţile au stabilit ab initio  
– debitorul a oferit şi creditorul a acceptat încă de la naşterea raportului 
obligaţional – ca la scadenţa acestuia să se poată descărca plătind alternativ cu 
două obiecte (obligaţia alternativă) sau să aibă facultatea de a se descărca la 
scadenţă plătind cu un bun ce se va individualiza la scadenţă şi nu neapărat cu 
bunul individual la încheierea raportului obligaţional (obligaţia facultativă). 

Un alt mod de stingere al obligaţiilor îl reprezintă confuziunea, care şi el are 
legătură cu un fapt exterior voinţei părţilor, cum ar fi încetarea din fiinţă 
a debitorului moştenit sau succesor în drepturi sau al creditorului. 
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Capitolul VII 

 
Obligaţii complexe 

 
 
Termenul, condiţia, sarcina, pluralitatea de obiecte şi pluralitatea de subiecte 

sunt modalităţi ce afectează raporturile obligaţionale. 
Termenul, condiţia şi sarcina nu afectează în mod structural planul 

execuţional al raportului obligaţional, însă când avem de a face cu obiecte sau 
subiecte multiple, executarea acestui raport este susceptibilă a-l modifica, faţă de 
cum s-ar fi înţeles părţile ca această executare să fie realizată pur şi simplu. 

Când avem de-a face cu pluralitate de obiecte, presupunem de la început că 
părţile au înţeles ca obiectul ce poate fi considerat ca plată să fie multiplu, fiind astfel 
în prezenţa obligaţiilor alternative sau facultative. Acestea, prin natura şi esenţa lor, 
nu se confundă cu darea în plată, respectiv cu novaţia prin schimbare de obiect. 

Cât priveşte pluralitatea de subiecte, dacă avem mai mulţi creditori vom vorbi 
despre pluralitatea de subiecte active (solidaritate activă). Consecinţa solidarităţii 
active este că fiecare dintre creditori se poate îndrepta împotriva debitorului 
pentru întreg, el devenind debitor al cocreditorilor pentru partea de debit încasată 
în numele şi pe seama acestui cocreditor. 

Acţiunea pe care o are cocreditorul neurmăritor poate fi întemeiată pe 
subrogaţie sau pe mandat, ori chiar pe gestiunea de afaceri. 

Cocreditorul neplătit are în acest caz una dintre cele trei tipuri de acţiuni 
contra cocreditorului devenit debitor (subrogaţie, mandat, gestiunea de afaceri). 

În ipoteza în care există un singur creditor şi doi sau mai mulţi debitori vom 
vorbi despre solidaritatea pasivă. 

Solidaritatea codebitorilor nu trebuie confundată cu indivizibilitatea. 
Ambele pot avea ca izvor convenţia părţilor, însă solidaritatea mai poate avea 

ca izvor legea, iar indivizibilitatea poate izvorî din natura obiectului obligaţiei. 
Distincţia se face în ceea ce priveşte efectele: 
- obligaţiile solidare se transmit succesorilor debitorilor solidari în mod divizat;  
- obligaţiile indivizibile, convenţionale sau naturale, se transmit la fel de 

indivizibil succesorilor, adică aşa cum ele s-au născut.  
A se obliga solidar înseamnă că, codebitorii acceptă de la bun început ca în 

ipoteza neplăţii, creditorul să se poată îndrepta fără a i se opune excepţia de 
divizibilitate împotriva oricărui codebitor pentru întreaga datorie. 

Solidaritatea, fie că ea este legală, fie că este convenţională, generează dreptul 
creditorului de a-şi îndestula creanţa de la fiecare debitor, însă dacă unul dintre 
debitori a încetat din fiinţă el – creditorul – va fi obligat prin lege să-şi dividă 
acţiunea către succesori. 

De exemplu: 
Dacă există doi debitori solidari pentru suma de 1.000 RON, creditorul fiind 

în viaţă îşi poate îndestula creanţa de 1.000 de la fiecare dintre ei. 
Dacă unul a încetat din fiinţă şi având doi moştenitori, datoria de 1.000 se va 

divide, cei doi moştenitori ai încetatului din fiinţă fiind obligaţi fiecare în parte la 500. 
Indivizibilitatea – naturală sau convenţională – se transmite de drept succesorilor, 

astfel încât fiecare dintre succesori poate fi obligat să plătească întregul. 
Solidaritatea nu se transmite succesorilor. 
Din acest motiv, pentru apărarea creditorului, este indicat ca în convenţie să 

se stipuleze nu numai clauza de indivizibilitate, ci şi clauza de solidaritate. 
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Capitolul VIII 

 
Garantarea obligaţiilor 

 
 
A garanta o obligaţie, în sens larg, înseamnă a include în raportul juridic 

obligaţional clauze prin care se sporeşte securitatea creditului, faţă de cum 
aceasta era protejată de lege la naşterea acelui raport. 

Lato sensu a garanta înseamnă şi, de pildă, stipularea unor clauze penale, 
însă stricto sensu a garanta înseamnă a aduce persoane sau bunuri de către 
debitor sau de către un altul pentru a răspunde ele (acele persoane), respectiv 
pentru a se îndestula creanţa din acele bunuri, în eventualitatea în care obligaţia 
principală nu este executată de către debitor. 

Garanţiile sunt de două feluri: personale şi reale. Între aceste două tipuri de 
garanţii, clasice, se află garanţii „speciale” care împrumută caractere, 
preponderent fie de la cele reale, fie de la cele personale. 

Garanţia personală de drept comun este fidejusiunea (sinonimă cu 
cauţiunea/garanţia personală). 

Specific fidejusiunii este încheierea unui raport obligaţional accesoriu, nu 
subsidiar raportului juridic principal – accesorialitatea fiind una dintre 
caracteristicile fundamentale ale acestei garanţii. 

Acest raport accesoriu poate avea ca izvor: 
- convenţia părţilor (fidejusiune convenţională); 
- legea (fidejusiune legală); 
- decizia unei instanţe (fidejusiune judiciară). 
Accesorialitatea distinge fidejusiunea de alte instituţii juridice asemănătoare, 

precum solidaritatea pasivă. 
Ca o consecinţă a accesorialităţii, fidejusorul nu poate fi obligat să plătească 

în locul debitorului principal decât în mod secundar, numai dacă la cererea 
creditorului, debitorul nu o va face. 

Fidejusorul are două importante beneficii, date de lege, în raporturile sale cu 
creditorul, anume: 

- beneficiul de discuţiune; 
- beneficiul de diviziune. 
La cererea creditorului, fidejusorul îi poate opune excepţia discuţiunii, 

cerându-i acestuia să discute din punct de vedere juridic mai întâi averea 
debitorului principal şi numai dacă nu va găsi în patrimoniul acestuia suficiente 
elemente active, să-şi poată îndrepta acţiunea împotriva fidejusorului. 

Beneficiul de discuţiune poate fi înlăturat de către părţi prin stipularea 
clauzei de solidaritate între debitorul principal şi fidejusor. 

Uneori, beneficiul de discuţiune este înlăturat chiar de către legiuitor (art. 42 
alin. 2 C.com.). 

Însă, se pune întrebarea de a şti dacă fidejusorul solidar cu debitorul 
principal se va transforma în codebitor solidar, căci, de pildă, C.civ. îi pune la 
dispoziţie fidejusorului solidar importante excepţii pe care codebitorul solidar nu 
le are. 

Potrivit C.civ., numai fidejusorul solidar, nu şi codebitorul solidar se poate 
descărca de obligaţia sa dacă din vina creditorului el (fidejusorul solidar) nu se 
mai poate subroga în drepturile acestuia. 
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De exemplu, dacă creditorul a omis efectuarea unei inscripţii ipotecare, 
fidejusorul – şi cel solidar şi cel nesolidar – va fi descărcat de întreaga obligaţie, 
căci, în ipoteza în care ar plăti nu s-ar putea subroga în drepturile creditorului, 
urmărind ipoteca pusă de debitor. Această dispoziţie, favorabilă fidejusorului, îi 
este exclusivă, de ea neputând beneficia codebitorul solidar. 

Beneficiul de diviziune îl au cofidejusorii, în aşa fel încât dacă creditorul se 
îndreaptă împotriva unui cofidejusor pentru întreg, acesta îi poate opune 
beneficiul de diviziune, obligându-l astfel pe creditor să-şi dividă acţiunea la câţi 
cofidejusori sunt. 

Şi acest beneficiu de diviziune poate fi exclus de către părţi la încheierea 
raportului juridic obligaţional. 

Din câte se poate observa, fidejusiunea nu se confundă cu alte instituţii, cum 
ar fi: obligaţia solidară sau cu obligaţia in solidum (de la răspunderea delictuală), 
nici cu garanţia - fundament al răspunderii delictuale – căci părintele sau 
comitentul nu răspund ca garanţi personali, ci ideea de garanţie are un alt 
conţinut la materia delictuală faţă de cum legea configurează la art.1652 şi urm. 
C.civ. fidejusiunea (cauţiunea). 

Cât priveşte raportul dintre fidejusor şi debitorul principal, dacă nu s-a 
stipulat altfel, acestea vor fi oneroase – în sensul că fidejusorul se va îndrepta 
împotriva debitorului principal pentru a recupera ceea ce a plătit, solicitând şi o 
contravaloare a garanţiei depuse. 

Dacă s-a stipulat gratuitatea însă (în sensul de liberalitate), fidejusorul nu se 
mai poate întoarce cu acţiune împotriva debitorului principal pentru a-şi 
recupera plata efectuată. 

Dacă în convenţia de fidejusiune nu s-a stipulat nici onerozitate, nici 
gratuitate (în sens de liberalitate), contractul de fidejusiune va fi unul cu titlu 
gratuit, în sensul că debitorul principal va fi obligat doar la plata a ceea ce 
fidejusorul a plătit pentru el. 

În ipoteza în care se plăteşte mai mult, fidejusiunea devine asemănătoare cu 
contractul de asigurare, dar nu se confundă cu acesta. 

Fidejusiunea legală este cea care este stipulată într-un act normativ, însă nu 
se poate trage concluzia că este şi obligatorie pentru părţi, în toate cazurile, ci 
doar că este reglementată de lege. 

De exemplu, în materie de uzufruct sau în materie de beneficiu de inventar – 
legiuitorul stipulează că pentru a garanta o bună administrare a uzufructului, 
respectiv a averii moştenite sub beneficiu de inventar, uzufructuarul, respectiv 
eredele beneficiar „va da cauţiune” (spune textul legii); textul se interpretează 
însă extensiv, în sensul că părţile pot deroga de la el, astfel încât uzufructuarul 
sau eredele beneficiar să se oblige prin convenţie a nu da cauţiune. 

Între garanţiile personale şi cele reale se află aşa-numitele garanţii 
intermediare, cel mai des întâlnită în practică fiind cauţiunea reală. 

Fidejusorul real este persoana care nu garantează cu întreg patrimoniul său, 
ca fidejusorul de drept comun, ci aduce un bun mobil sau imobil ce-i aparţine în 
proprietate, ca garanţie pentru obligaţia ce şi-o ia debitorul principal. 

Regulile ce i se aplică acestui tip de garanţie reală care este şi personală, în 
acelaşi timp, sunt cele care în mod natural se aplică celor două categorii de 
garanţii. 

Astfel, cauţiunii reale-ipotecă i se vor aplica regulile ipotecii cât priveşte 
realitatea dreptului, dar regulile fidejusiunii, cât priveşte personalitatea acestui 
drept. 



Conf.univ.dr.Florin Ciutacu___________________________________________________________________________________ 
 

30 

Astfel, creditorul va avea asupra cauţiunii reale-ipotecă un drept de urmărire 
şi unul de preferinţă, însă cauţionatorul real îi va putea opune creditorului 
beneficiul de discuţiune. 

Tot la graniţa dintre garanţiile personale şi cele reale se află aşa numitele 
garanţii independente – ele însă fiind foarte apropiate nu de garanţiile reale, ci de 
cele personale. 

Le calificăm ca fiind independente deoarece ele nu au caracterul 
accesorialităţii, ca garanţiile personale, ci sunt independente raportat la obligaţia 
principală; independent de executarea obligaţiei principale – garanţia 
independentă va fi executată la scadenţă, fără ca creditorului să i se poată opune 
de către garantul independent vreo excepţie dedusă din raportul obligaţional 
principal, cum ar fi, de pildă, excepţia privitoare la prescripţie. 

Un exemplu de garanţie independentă este garanţia de participare la licitaţie. 
De exemplu, în cazul concesionarului unui bun din domeniul privat, la scadenţă 
creditorul se poate îndestula din garanţia de participare la licitaţie (care în 
materie se face sub forma unui depozit în bani la o instituţie financiară) dacă 
deponentul garanţiei (licitatorul) nu face dovada că a înţeles să renunţe la 
beneficiul rezultatului licitaţiei sau să se retragă în urma câştigării licitaţiei de 
către un colicitator. 

Garanţiile independente sunt foarte des întâlnite în practică şi au o 
configuraţie de natură specială, nefiind nici garanţii personale, nici garanţii reale, 
aplicându-li-se însă regulile din dreptul comun în lipsă de lege specială şi/sau de 
convenţia părţilor. 

Ele se practică în regulă aproape generală sub forma depozitelor în bani pe 
care debitorii sau terţii le constituie la diverse instituţii financiare pentru a 
garanta obligaţiile. 

Banii depuşi ca garanţie nu devin proprietatea creditorului, astfel încât 
debitorul sau terţul garant pot folosi aceşti bani, de pildă compensând alte datorii 
pe care le au. 

Garanţia „stand by” este o astfel de garanţie. 
De asemenea, garanţiile depuse de băncile naţionale ale statelor pentru a 

garanta împrumuturi internaţionale sunt garanţii independente. 
Împrumuturile practicate de Fondul Monetar Internaţional sunt garanţii 

socotite ca fiind independente. 
Faţă cu valorile economice, debit principal sau garanţie, aceste tipuri de 

garantare apar ca fiind foarte importante. Oricum ar fi, în comerţul internaţional 
şi în relaţiile interstatale, aceste garanţii au atributul complexităţii sub raportul 
regulilor aplicabile, anume: se pot aplica reguli specifice dreptului continental – 
franco-german –, dar mai ales dreptului anglo-saxon cu specială privire asupra 
dreptului american. 

Legislaţia română a preluat din dreptul anglo-saxon ideea de garanţie 
independentă, legiuitorul român adoptând acte normative, precum Hotărâri de 
Guvern, Ordine ale miniştrilor prin care sunt stipulate, de pildă, obligaţii de 
depunere a unor garanţii de participare la licitaţii. 

Însă nu avem un cadru normativ care să reprezinte dreptul comun pentru 
aceste garanţii, astfel încât acestor tipuri de garanţii, foarte practicate, li se vor 
aplica reguli concurente din C.civ., C.com., legi comerciale speciale, principalul 
act normativ în materie fiind Legea nr.99/1999 care reglementează garanţiile 
reale mobiliare. 

O a treia categorie de garanţii – numite speciale – sunt instituţii juridice de 
drept comun ce pot fi folosite ca garanţii, precum solidaritatea, căci solidarităţii 
stipulate i se pot aduce clauze specifice fidejusiunii, astfel încât ea să devină o 
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garanţie improprie (o „solidaritate imperfectă”), putându-se astfel califica ca fiind 
drept o garanţie. 

Astfel, se poate stipula o clauză în raportul de solidaritate pasivă prin care 
unul dintre codebitori să rămână în continuare obligat, dacă celălalt codebitor ar 
plăti doar o parte din datorie. 

Vânzarea cu pact de răscumpărare este interzisă de C.civ. român, adoptându-
se o lege specială în perioada interbelică în acest sens, astfel încât clauza prin 
care vânzătorul ar putea la un anumit termen să redevină proprietar prin plata 
unei sume de bani ca răscumpărare, de lege lata este considerată nulă. 

Legiuitorul a considerat că prin permisiunea răscumpărării, în mod indirect, 
s-ar favoriza camăta şi că astfel de vânzare cu pact de răscumpărare ar ascunde 
în realitate împrumuturi cămătăreşti care întotdeauna au fost şi sunt interzise de 
legiuitor în raporturile civile. 

Dobânda la dobândă (camăta) este însă favorizată în comercial, astfel încât se 
pune întrebarea de a şti dacă vânzarea cu pact de răscumpărare este interzisă 
doar în civil, nu şi în comercial. 

Într-o speţă s-a decis că cel care a vândut un imobil punând clauza de 
răscumpărare, dacă a vândut unui subiect de drept civil, clauza este nulă, însă 
dacă a vândut unui subiect de drept comercial, clauza este valabilă. 

Vânzarea cu pact de răscumpărare este şi ea un gen de garanţie, iar din 
punctul de vedere al dreptului continental operaţiunile practicate de F.M.I. atunci 
când împrumută sume de bani cerând restituirea la termen a împrumutului în 
aceeaşi monedă, sunt vânzări-cumpărări de monedă, cu pact de răscumpărare 
(adică F.M.I. vinde monedă şi nu împrumută, cerând o sumă de bani înapoi ca 
răscumpărare). 

Însă în accepţiunea F.M.I., dat fiind faptul că aceste operaţiuni sunt grefate 
pe operaţiuni practicate de băncile americane, ele sunt socotite împrumuturi sub 
forma garantării prin garanţii imperfecte. 

Cât priveşte garanţiile reale, în dreptul nostru acestea sunt: dreptul de 
retenţie (drept de garanţie reală imperfect, întrucât nu are atributul urmăririi); 
gajul şi garanţia reală mobiliară (garanţii reale mobiliare); ipoteca (garanţie reală 
imobiliară); privilegiile (care, dacă nu sunt cauze legale de preferinţă, sunt fie 
mobiliare, fie imobiliare). 
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