
Capitolul I 
Considera ii introductive 

Sec iunea 1 
Manifestarea de voin  cu valoare juridic .
Informa ia juridic

1. Sistemul normativ. Dreptul ca ansamblu de norme1 are ca scop 
reglementarea voin ei umane, dar nu în simpl  form  psihic , de gând2,
ci ca voin  exteriorizat . Voin a exprimat  în exterior sau manifestarea 
de voin  poate avea diferite valori din punct de vedere juridic, în 
func ie de ramura de drept în care este analizat . De exemplu, manifes-
tarea de voin  f cut  cu scopul de a produce efecte juridice în sfera 
dreptului civil constituie un act juridic civil3.

2. Manifestarea de voin : forme de existen i echipolen a lor. 
Manifestarea de voin  îmbrac  diferite forme, unele cu existen  trec -
toare, cum ar fi cuvintele rostite, altele persistente în timp, ca scrisul. 
Manifestarea de voin  poate avea doar caracter declarativ (inten ia de a 
realiza ceva în viitor) sau efectiv (îns i realizarea scopului propus).  

Cea mai eficient  form , din punctul de vedere al efectelor juridice, 
este realizarea a ceea ce persoana i-a propus; aceasta este manifestarea 

                                               
1 No iunea de drept are trei sensuri, i anume: ansamblu de norme care orga-

nizeaz  via a în societate, tiin  care studiaz  aceste norme i, respectiv, facultatea 
unei persoane de a- i proteja un interes legalmente recunoscut. Pentru detalii a se 
vedea N. Popa, Teoria general  a dreptului, Ed. Actami, Bucure ti, 1998, p. 44-45. 

2 În dreptul penal actual se aplic  principiul afirmat înc  din dreptul roman 
cogitationis pœnam nemo patitur (simpla cugetare nu este sanc ionabil ). A se vedea 
în acest sens C. Mitrache, Drept penal român. Partea general , Ed. ansa, Bucure ti,
1999, p. 181-182. 

3 G. Boroi, Drept civil. Partea general . Persoanele, Ed. All Beck, Bucure ti, 2001, 
p. 138. 
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de voin  cu caracter efectiv. De exemplu, la vânzarea unui automobil, 
vânz torul s  predea bunul iar cump r torul s  achite pre ul.  

Doar c  activitatea uman  este foarte complex i etapele ei implic
trecerea unor perioade de timp; uneori, aceste perioade pot fi chiar 
foarte lungi. De aici nevoia practic  de exprimare a voin ei umane întâi 
ca inten ie (declarativ) i abia ulterior material (efectiv).  

În exemplul nostru referitor la vânzarea unui automobil, vânz torul 
trebuie s  verifice c  bunul este func ional iar cump r torul trebuie s
ob in  suma de bani pe care o va pl ti ca pre . Dac  privim în detaliu, 
ob inem urm toarea succesiune de opera iuni: mai întâi, cei doi vor 
încheia un contract de vânzare-cump rare în care vânz torul î i expri-
m  voin a (inten ia) de a vinde iar cump r torul voin a (inten ia) de a 
cump ra, iar ulterior ei vor executa contractul prin predarea bunului i, 
respectiv, prin plata pre ului. Identific m ini ial inten ia (manifestarea de 
voin  declarativ  sub forma contractului) i apoi realizarea (executarea 
contractului). 

Manifestarea de voin declarativ  prime te, din punct de vedere 
juridic, valoarea celei efective (ca i cum s-ar fi realizat scopul propus). 
Legiuitorul face, a adar, o transla ie, asimilând voin a declarativ  celei 
efective. În orice contract în care simpla exprimare oral  sau scris  a 
voin ei este suficient  pentru a crea drepturi i obliga ii se întâlne te 
aceast  asimilare, dar apogeul ei se constat  în cazul contractului 
translativ de proprietate; aici, prin simplul acord de voin e, dobânditorul 
devine proprietar, cu toate implica iile juridice, economice i sociale ce 
decurg din aceast  pozi ie. 

În exemplul nostru, potrivit formul rii art. 1295 alin. (1) C. civ.,
„Vinderea este perfect  între p r i i proprietatea este de drept str mu-
tat  la cump r tor îndat  ce p r ile s-au învoit asupra lucrului i asupra 
pre ului, de i lucrul înc  nu se va fi predat i pre ul înc  nu se va fi 
num rat.”  

Asimilarea, dictat  de ra iuni de eficien  comercial 1, se bazeaz ,
pe de o parte, pe încrederea pe care p r ile ar trebui s  o aib  una în 
cealalt i, pe de alt  parte, pe existen a for ei coercitive a statului. S
nu uit m c  un contract valabil încheiat creeaz  drepturi [are putere de 
lege între p r ile contractante, în formularea art. 969 alin. (1) C. civ.], iar 
dreptul d  titularului s u posibilitatea de a recurge la for a coercitiv  a 

                                               
1 P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 

1827, vol. 14, p. 113. 
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statului pentru a ob ine conduita dorit  din partea debitorului1. De 
altfel, îns i încrederea dintre p r i se bazeaz  nu numai pe o cunoa -
tere reciproc  anterioar , care poate s  nu existe, ci mai ales pe sigu-
ran a ob inerii comportamentului promis dac  nu de bun -voie, cel 
pu in de frica sanc iunii legale. 

Principiul asimil rii voin ei juridice declarative cu cea efectiv  în 
materia transferului de proprietate, verificat în ultimii 150 de ani de 
aplicare a Codului civil, a fost p strat i de noua legisla ie în materie. 
Astfel, potrivit art. 1674 din Noul Cod civil2 (în continuare N. C. civ.): 
„Cu excep ia cazurilor prev zute de lege ori dac  din voin a p r ilor nu 
rezult  contrariul, proprietatea se str mut  de drept cump r torului din 
momentul încheierii contractului, chiar dac  bunul nu a fost predat ori 
pre ul nu a fost pl tit înc ”.  

Dac  lu m în considerare Codul civil francez, modelul celui 
românesc, este vorba chiar de peste 200 de ani de aplicare. Anterior 
anului 1804, anul de intrare în vigoare a Codului civil, în legisla ia fran-
cez  contractul de vânzare era exclusiv creator de drepturi de crean 3,
solu ia legislativ  fiind preluat  înc  din dreptul roman. Regula stabilit
de Codul civil, prin care contractul de vânzare este, în principiu, 
translativ de proprietate4, dac  obiectul s u este un bun individual 
determinat5, constituie o ruptur  fa  de trecut. Totu i, regula nou  s-a 
dovedit eficient i iat  de ce este p strat .

3. Manifestarea de voin  privit  ca informa ie juridic . Prelu-
crarea ei. Manifestarea de voin  juridic  declarativ , i avem în vedere 
mai ales voin a exprimat  la încheierea unui contract, poate fi privit  ca 
informa ie în sensul teoriei informa iei, respectiv poate reprezenta o 
formulare susceptibil  de a aduce o cuno tin 6. Pentru comoditatea 

                                               
1 G. Boroi, op. cit., p. 56-57. 
2 Noul Cod civil a fost aprobat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  

(M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009). 
3 M. Bugnet, Œuvres de Pothier, Librairie Cosse et Marchal, Paris, 1861, vol. 3, 

p. 4, nr. 7. 
4 V. Marcadé, Explication théorique et pratique du Code civil, Ed. Delamotte et 

Fils, Paris, ed. a 7-a, vol. 4, 1873, p. 410-416, i vol. 6, 1875, p. 148-150. 
5 F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, Bucu-

re ti, 2001, p. 15. 
6 D. Negreanu, T.J. Radian, Privire în lumea informa iei, Ed. Albatros, Bucure ti,

1976, p. 55. 
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exprim rii, vom conveni s  o numim informa ie cu valoare juridic .
Actul juridic, în general, i contractul, în special, sunt informa ii cu 
valoare juridic , deoarece, pe de o parte, reprezint  manifest ri de 
voin  declarative1 iar, pe de alt  parte, sunt formul ri susceptibile de a 
aduce o cuno tin .

Informa ia, dup  ce a fost creat , poate fi prelucrat , respectiv supu-
s  opera iunilor, specifice teoriei informa iei, de colectare, stocare, 
transmitere (comunicare) i transformare2.

Afirma iile privind crearea i prelucrarea, valabile pentru informa ia 
privit  în general, sunt pe deplin aplicabile i informa iei juridice.  

De exemplu, în cazul unui contract bilateral, acceptul uneia dintre 
p r i în vederea încheierii contractului poate fi exprimat (manifestat) sub 
forma cuvântului „da”; la fel poate fi sintetizat  acceptarea apar inând 
celeilalte p r i. Tandemul celor dou  manifest ri este esen a unui contract 
i constituie acordul de voin e (consim mântul în sens etimologic3). Ob i-

nerea acordului define te opera iunea de creare a informa iei juridice. 
Acordul poate fi manifestat prin scriere pe o hârtie, rezultând un 

înscris ce reflect  conven ia p r ilor; înscrisul are rolul de suport al 
informa iei juridice. Mai departe, înscrisul i, prin el, informa ia, poate fi 
prelucrat astfel: 

- re inut de una dintre p r i (ceea ce reprezint  opera iunea de 
colectare); 

- a ezat într-un dosar (stocare); 
- pus într-un plic i expediat c tre un destinatar (transmitere); 
- comparat cu alt contract pentru a se vedea care este mai avan-

tajos (corelare).  
A adar, opera iunile de prelucrare specifice teoriei informa iei se pot 

aplica informa iei juridice.  

4. Transmiterea (comunicarea) informa iei juridice ca form  de 

prelucrare a ei. Pentru a produce efecte juridice, voin a intern  a per-

                                               
1 Avem în vedere mai ales actele juridice consensuale, de i caracterul declarativ 

nu se pierde complet nici în cazul actelor reale, pentru c  doar una dintre obliga ii
trebuie executat  efectiv. 

2 Pornim de la premisa c  informa ia exist , deci nu analiz m opera iunea de 
creare a informa iei. 

3 G. Boroi, op. cit., p. 157. 
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soanei trebuie comunicat  (exteriorizat ). Voin a r mas  la stadiul de 
gând nu are nicio influen  asupra lumii exterioare. 

Exprimarea exterioar  a voin ei (sau manifestarea de voin ) consti-
tuie tocmai în tiin area destinatarului, de c tre emitentul manifest rii, 
asupra inten iei sale (interne) de ac iune. Dup  cum se observ , în 
drept, opera iunea de transmitere a informa iei cuprinde i opera iunea 
de creare a ei, pentru c  informa ia juridic  existent  dar netransmis
(deci r mas  la stadiul de gând) nu produce nici un efect.  

Rezult  c , dintre toate opera iunile de prelucrare specifice teoriei 
informa iei, comunicarea (transmiterea) informa iei juridice are impli-
ca iile cele mai mari, deoarece transform  gândul (cogitatio) în realitate. 

În scopul comunic rii se alc tuiesc mesaje cuprinzând informa iile 
juridice, iar aceste mesaje se transmit.  

Când emitentul i destinatarul sunt prezen i în acela i loc, comuni-
carea informa iei juridice are loc instantaneu, de obicei în form  oral .
Dac  persoanele sunt dep rtate, mesajele, a ezate pe un suport cores-
punz tor, trebuie transmise cu ajutorul mijloacelor de comunicare la 
distan .

Exemplul clasic al comunica iei la distan  este serviciul po tal: 
manifestarea de voin  (mesaj) este scris  pe hârtie (suport), care este 
introdus  în plic i expediat  (transmitere). Rezultatul este comunicarea 
la distan .

Dac  distan ele sunt mici sau persoana are r bdare, po ta i mij-
loacele similare sunt suficiente. Dar unele activit i umane se desf oar
foarte rapid, de exemplul comer ul; într-o formul  sintetic , anglo-saxonii 
spun c  timpul înseamn  bani (time is money1). Raporturile juridice 
comerciale iau na tere, se modific i se sting cu vitez , iar manifestarea 
de voin  trebuie comunicat  rapid; pentru astfel de activit i sunt 
necesare comunica ii rapide. 

5. Mijloacele electronice de prelucrare a informa iei juridice. Din-
tre mijloacele de comunicare la distan , cele mai rapide s-au dovedit a 
fi cele electronice. De exemplu, telefonul permite transmiterea aproape 
instantanee a informa iei chiar i între dou  continente2.

                                               
1 St.D. C rpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucure ti, 2001, p. 9-10. 
2 Neajunsul telefonului este c  transmite exclusiv vocea – form  de manifestare 

cu existen  temporar . Aceast  form  este suficient  dac  exist  credit reciproc între 
persoane (în sensul de încredere între p r ile contractante; a se vedea în acest sens 
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Comunicarea (transmiterea) este doar una dintre opera iunile spe-
cifice teoriei informa iei, a a cum am subliniat, ei ad ugându-i-se colec-
tarea, stocarea i corelarea. Toate aceste moduri de prelucrare a infor-
ma iei se realizeaz  cel mai rapid cu mijloace electronice, mijloace 
care tind s  înlocuiasc  definitiv pe cele manuale ori analogice. Ele 
permit, mai ales, prelucrarea automat  a informa iei, respectiv f r  inter-
ven ie uman . În scopul prelucr rii cu mijloace electronice, informa ia 
trebuie s  îmbrace forma potrivit , pe care o vom denumi, prin 
similitudine, forma electronic .

Prelucrarea informa iei, în forma electronic , implic  folosirea unui 
instrument. Am amintit deja telefonul ca exemplu de comunica ie 
electronic , îns calculatorul este cel mai eficient instrument de prelu-
crare automat  a informa iei. Utilizarea intens  a calculatorului a deter-
minat dezvoltarea unei ramuri a teoriei informa iei care se ocup  exclu-
siv de construirea, programarea i utilizarea lui – informatica1.

Conceptul-cheie al folosirii calculatorului este mesajul de date.
Datele reprezint  informa ii în form  electronic  (succesiune de bi i2) iar 
mesajul constituie o comunicare determinat  (cu început i sfâr it iden-
tificabile ca atare). Mesajul de date este, a adar, forma electronic  pe care 
o îmbrac  informa ia spre a putea fi prelucrat  automat de un calculator. 
Aceasta este forma pe care trebuie s  o îmbrace i informa ia juridic .

Tot în sfera prelucr rii automate de informa ii, vom sublinia cre terea 
eficien ei acesteia dac  este realizat  de un calculator pus în leg tur
(conectat) cu alte calculatoare (în sensul c  pot schimba mesaje de date 
între ele). Rezult  în acest fel schimbul automatizat de date electronice 
prin re ele de calculatoare.  

Conceptul de schimb automatizat de date provine din sistemul juridic 
anglo-saxon, unde se nume te Electronic Data Interchange sau E.D.I. i
desemneaz  o form  particular  de comer  a c rui caracteristic  defini-
torie este încheierea de contracte prin schimb de mesaje electronice f r

                                                                                                    

I. Albu-Cîrnu, Asigurarea creditului, Ed. Rosetti, Bucure ti, 2002), dar s  nu uit m c
în drept exist  institu ia probei preconstituite, impus  de scurtimea memoriei unei 
persoane care î i urm re te întotdeauna doar propriile interese. 

1 Trebuie remarcat c , ini ial, informatica era tiin a generalizatoare, ceea ce 
ast zi se nume te teoria informa iei, apud D. Negreanu, T.J. Radian, op. cit., p. 55. În 
prezent, obiectul informaticii s-a restrâns în sensul indicat. 

2 Pentru explicarea no iunii de bit, a se vedea Glosarul de la finele lucr rii.
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interven ie uman 1. În Fran a, conceptul este similar i se nume te 
„échange de données informatisées”, prescurtându-se tot E.D.I. 

Calculatoarele conectate între ele alc tuiesc o re ea de calculatoare, 
re ea care poate fi: 

- închis , atunci când calculatoarele i conexiunile apar in i sunt 
folosite exclusiv de persoane între care exist  rela ii (juridice) anterioare; 
sau 

- deschis , când permite leg tura între persoane care nu au avut alte 
rela ii anterioare. 

Cea mai cunoscut  re ea deschis  este Internetul; orice persoan  care 
dispune de un calculator se poate conecta ast zi la Internet. 

6. Manifestarea de voin  ca informa ie juridic  ce poate fi expri-
mat  în form  electronic . Contractul în form  electronic . Recapi-
tulând conceptele prezentate, vom re ine urm toarele: 

- manifestarea de voin  f cut  cu inten ia de a produce efecte 
juridice constituie informa ie juridic ;

- informa ia juridic  poate lua forma electronic  a unui mesaj de date;  
- mesajul de date poate fi prelucrat (creat, stocat, transmis ori transfor-

mat) cu ajutorul unui calculator. 
Dac  restrângem cercetarea la manifestarea de voin  care produce 

efecte juridice în dreptul privat, putem formula concluziile în sensul c
actul juridic de drept privat poate îmbr ca forma electronic , form  în 
care poate fi prelucrat (în special comunicat) cu ajutorul unui calculator. 
Dac  ne vom restrânge în continuare la institu ia contractului, ca specie 
de act juridic civil, vom re ine faptul c  acesta poate lua forma electro-
nic  în vederea prelucr rii automatizate de c tre calculator, rezultatul 
fiind ceea ce vom vedea mai târziu c  reprezint  contractul în form
electronic 2.

În concluzie, contractul în form  electronic  este un caz special de 
informa ie juridic  ce ia înf i area electronic  în scopul prelucr rii efi-
ciente cu ajutorul calculatorului (sau a altor mijloace similare). 

                                               
1 I. Monaghan, Computer Contracts, în R. Wesson, editor, Commercial Contracts, 

vol. 3 Intellectual Property and Computer Contracts, Ed. Practical Law Company 
Limited, Londra, f.a., p. 3.6.44.  

2 A se vedea defini ia contractului în form  electronic infra, Cap. 2, Sec iunea 1. 
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Sec iunea a 2-a 
Scurt istoric al utiliz rii mesajului de date ce cuprinde 
informa ie juridic . Comer ul electronic

7. Mesajul de date ca instrument juridic. Mesajul de date este utilizat 
cu valoare juridic  preponderent în cadrul comer ului, rezultatul fiind 
comer ul electronic.  

Sensul oferit conceptului de comer  electronic a evoluat în ultimele 
trei decenii. La început, el desemna desf urarea tranzac iilor comerciale 
cu ajutorul electronicii, tehnologiile folosite fiind schimbul de date infor-
matizate (E.D.I.) i transferul electronic de bani (acronimul E.F.T., prove-
nind de la denumirea în limba englez  Electronic Funds Transfer). Ambe-
le au ap rut spre sfâr itul anilor ’70 i au permis entit ilor comerciale s
transmit  electronic documente (bonuri de comand , facturi, etc.), 
precum i s  fac  pl i. 

În anii ’80, acestor opera iuni li s-a ad ugat utilizarea cardurilor de 
credit i a ghi eelor de banc  automate (acronimul A.T.M. de la denu-
mirea englez  Automated Teller Machine), precum i opera iunile 
bancare prin telefon i sistemul de rezerv ri de bilete de avion. 

Toate aceste activit i comerciale implicau folosirea mesajului de 
date. Dar mesajul de date nu a dobândit caracterul s u interna ional i
comer ul electronic nu a avut impactul pe care îl tim ast zi pân  la 
mijlocul anilor ’90, când re eaua Internet a început s  se dezvolte. Fiind o 
re ea deschis , Internetul permite accesul oric rei persoane la opera iuni 
comerciale interna ionale. 

Valen ele globalizatoare ale comer ului electronic bazat pe mesaje de 
date l-au recomandat pentru o utilizare intens  în cadrul comer ul inter-
na ional, utilizare ce a fost chiar de la apari ie obstruc ionat  de nesi-
guran a în privin a efectelor juridice produse de opera iunile comerciale 
electronice.  

8. Probleme i solu ii. UNCITRAL, ca organiza ie interna ional  care 
se ocup  de reglementarea i promovarea comer ului interna ional, a 
identificat dificult ile utiliz rii mesajului de date în comer ul interna-
ional i a c utat solu iile pentru dep irea lor. Problemele pe care le-a 
eviden iat au fost urm toarele: 
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- insecuritatea în ce prive te efectele juridice ale mesajelor de date în 
form  electronic , ce are ca urmare 

- împiedicarea utiliz rii eficiente a proces rii automate de date, 
toate fiind datorate obliga iei (generalizate în legisla iile na ionale) ca 

documentele s  fie semnate olograf sau, cel pu in, s  fie puse pe hârtie. 
Solu ia propus  a fost recunoa terea la nivel na ional a valorii juridice 

a mesajului de date. Cu alte cuvinte, mesajul de date s  fie echivalat cu 
documentul scris i semnat de partea a c rei voin  juridic  o exprim .
Solu ia aceasta a devenit baza legisla iei specifice din întreaga lume. 

Dac  solu ia a fost promovat  ini ial doar sub forma unui document 
interna ional cu valoare de propunere (recomandare) ce trebuia însu it
de legiuitorul na ional, ulterior s-au creat instrumente juridice interna-
ionale de natur  s  garanteze prin ele însele aplicarea solu iei. 

9. Recomandarea UNCITRAL din anul 1985. În acel an, UNCITRAL 
a emis o Recomandare privind valoarea juridic  a înregistr rilor pe calcu-
lator, recomandare ce a fost preluat  de Adunarea General  a O.N.U. 
prin Rezolu ia nr. 40/71 din 11 decembrie 1985, în paragraful 5 (b). Potri-
vit Recomand rii1, guvernele statelor membre ale O.N.U. sunt îndemnate 
s  modifice normele interne: 

a. referitoare la înregistr rile pe computer utilizate ca prob  în pro-
cese în vederea elimin rii obstacolelor inutile privind acceptarea lor; 

b. referitoare la eviden ierea în scris a unor raporturi juridice, indife-
rent dac  este vorba de o condi ie de form  privind numai proba sau 
privind chiar validitatea raportului juridic, astfel încât acesta s  poat  fi 
exprimat i comunicat într-o form  accesibil  pentru calculator (electro-
nic );

c. referitoare la semn tur  sau la alte metode de autentificare utilizate 
în cazul documentelor pe hârtie spre a se permite, unde este posibil, 
utilizarea mijloacelor electronice de autentificare; 

d. care impun ca documentele destinate autorit ilor s  fie în form
scris i semnate olograf, în scopul accept rii i a documentelor electro-
nice în cazul serviciilor publice care dispun de echipamentul necesar. 

De i este un instrument de drept interna ional, valoarea practic  a 
Recomand rii este foarte redus 2, astfel c  efectele acesteia asupra dome-

                                               
1 Recomandarea este disponibil  pe site-ul UNCITRAL, la adresa www.uncitral.org. 
2 Doctrina juridic  de drept interna ional public vorbe te despre soft law, repre-

zentând acele instrumente juridice ce au doar valoare de propunere întrucât le 



I. Considera ii introductive 10

niului au fost insesizabile. Mai mult, este de remarcat c  în preambulul 
actului (paragraful 4) chiar s-a re inut c  nu este necesar  unificarea nor-
melor privind valoarea probatorie a înregistr rilor computerizate datorit
experien ei care arat  c , de i exist  diferen e substan iale între state în 
materie de reglementare a probelor în cadrul sistemului bazat pe hârtie, 
aceasta nu a v t mat grav dezvoltarea comer ului interna ional.  

Rezult  c  ini iatorii actului au redus în mod voit impactul acestuia; 
probabil c  explica ia rezid  în r spândirea înc  redus  a înscrisurilor în 
form  electronic  la data emiterii actului i a imposibilit ii de a anticipa 
explozia pe care o cunoa te ast zi utilizarea acestor înscrisuri. Opinia 
noastr  este sus inut i de abordarea ulterioar  complet diferit .

10. Instrumente juridice interna ionale cu rol unificator. Atunci 
când recomand rile nu au mai fost eficiente, UNCITRAL i-a asumat rolul 
de unificator de legisla ie i a elaborat dou  legi model (Legea model 
privind comer ul electronic în 1996 i Legea model privind semn turile 
electronice în 20011) i o conven ie interna ional  (Conven ia O.N.U. 
privind utilizarea comunic rilor electronice în contractele interna ionale, 
din 2005), toate menite s  garanteze c  mesajelor de date li se recunosc 
efectele juridice i c  ele sunt acceptate ca alternativ  la comunicarea i
stocarea informa iei pe hârtie.  

Fiecare dintre cele dou  Legi model este înso it  de câte un Ghid de 
adoptare pentru sprijinirea legiuitorului na ional care dore te transpu-
nerea lor în dreptul intern2. Rezult  c , spre deosebire de Recomandarea 
din 1985, s-a urm rit un efect practic imediat, anume unificarea 
reglement rii prin crearea de legi na ionale identice.  

Procesul de unificare legislativ  se afl  pe o treapt  superioar  în 
Uniunea European , pentru c  prin Directiva nr. 2000/31/CE referitoare la 
anumite aspecte juridice ale serviciilor societ ii informa ionale, în special 
ale comer ului electronic, pe pia a intern 3 s-a impus regula potrivit c reia 

                                                                                                    

lipse te sanc iunea necesar  dobândirii caracterului obligatoriu. A se vedea  
M.M. Pivniceru, Drept interna ional public, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2007,  
p. 339-340. 

1 Legile model împreun  cu ghidurile privind edictarea sunt disponibile pe site-ul 
UNCITRAL.  

2 Pentru o prezentare general  a se vedea infra, Cap. 8, sec iunea 8.1. 
3 Publicat  în J.O.C.E. nr. L178 din 17 iulie 2000. Directiva, ca act comunitar, 

este obligatoriu s  fie transpus  în dreptul intern al statelor membre, scopurile sale 
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legisla ia na ional  a statelor membre ale Uniunii Europene trebuie s
recunoasc  nu doar valoarea juridic  a mesajului de date ci i
valabilitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice.  

11. Comer ul electronic. Legile model, Conven ia O.N.U. i Directiva 
nr. 2000/31/CE au ca premis  num rul tot mai mare de tranzac ii comer-
ciale desf urate în cadrul comer ului electronic i urm resc promovarea 
utiliz rii mesajelor de date ca alternativ  la metodele de comunicare i de 
stocare a informa iei bazate pe hârtie1.

Îns , comer ul electronic este o realitate economic  insuficient anali-
zat  din punct de vedere juridic. Doctrina nu ofer  o defini ie general 
acceptat . Totu i, cercet rile în domeniu au dus la propunerea câtorva 
defini ii, dintre care amintim: 

- în cadrul raportului întocmit de grupul de lucru francez prezidat de 
F. Lorentz referitor la comer ul electronic2, precizarea obiectului de studiu 
duce la definirea indirect  a acestui tip de comer  ca fiind: „ansamblul 
schimburilor electronice de informa ie digital , schimburi legate de 
activit ile comerciale, fiind avute în vedere rela iile între întreprinderi, 
între întreprinderi i administra ie, între întreprinderi i consumatori”; prin 
informa ie digital  se în elege date, text, sunet i imagini, utilizând forme 
specifice de transmitere a acesteia, cum ar fi telefonul, televiziunea, 
Internetul i altele; 

- în concep ia Organiza iei Economice pentru Cooperare i Dezvol-
tare (O.E.C.D.), comer ul electronic (e-commerce) reprezint „desf u-

                                                                                                    

fiind automat preluate de legea intern  de transpunere. Termenul limit  de transpu-
nere, stabilit de Directiv , a fost 17 ianuarie 2002. 

1 Comer ul electronic este ramura comercial  cu cre terea cea mai mare din 
ultimii 15 ani, atingând rate de cre tere i de 100% anual. Comer ul electronic este 
preferat de consumatori în detrimentul comer ului clasic pentru avantajele sale, res-
pectiv: sc derea pre ului unitar al produselor i serviciilor, relativa fixitate a acestui 
pre  (modificarea în sus ori în jos se face cu rate foarte mici) i relativa sa unifor-
mitate (diferen ele de pre  între comercian ii ofertan i sunt mici). A se vedea în acest 
sens H.G. Lee, .a., Is the internet making retail transactions more efficient? Com-
parison of online and offline CD retail markets, în E.C.R.A., nr. 2/2003, p. 266-277. 

2 F. Lorentz, (Raportul grupului de lucru prezidat de ...), Commerce électronique: 
une nouvelle donne pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les 
pouvoirs publics, 1998, citat dup C. Predoiu, Comer ul prin Internet. Studiu econo-
mic i juridic, în Juridica, nr. 10/2000, p. 379-380. 
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rarea unei afaceri prin intermediul re elei Internet, vânzarea de bunuri i
servicii având loc off-line sau on-line1”; 

- o defini ie simpl , dar u or de în eles este urm toarea: „comer ul 
electronic se refer  în special la cump rarea i vânzarea de produse i
servicii prin intermediul Internetului2.”  

Dezavantajul defini iilor descriptive, generalizatoare, este c  prezint
un interes pur teoretic. Persoanele interesate s  desf oare acest fel de 
comer  vor prefera o abordare opera ional , doar astfel având o baz
practic  de ac iune. Un model pentru desf urarea tranzac iilor prin Inter-
net este M-S-D-P3: Marketing – Sales – Delivery – Payment (marketing – 
vânzare – livrare – plat ), care ofer  o lista a elementelor ce trebuie avute în 
vedere de o întreprindere care se lanseaz  în domeniul comer ului virtual. 

12. Reglementarea comer ului electronic. Doctrina juridic  încearc
s  suplineasc  o caren  legislativ , întrucât nici actele normative nu 
ofer  o defini ie a comer ului electronic. Paradoxul este urm torul: de i
nedefinit, comer ul electronic este reglementat. De exemplu, Legea model 
UNCITRAL privind comer ul electronic nu ofer  o defini ie explicit  a 
acestuia. Potrivit art. 1 intitulat „sfera de aplicare”, legea se aplic  oric rei 
informa ii (de orice natur  ar fi – precizare din versiunea în limba fran-
cez ) având forma unui mesaj de date utilizat în cadrul activit ilor 
comerciale. Prin mesaj de date, Legea model UNCITRAL în elege [art. 2 
lit. a)]: „informa ia creat , transmis , recep ionat i p strat  prin mijloace 

electronice, optice sau altele similare, incluzând dar nefiind limitat la 
schimbul de date informatizate, po t  electronic , telegraf, telex sau 
telecopiator.”

                                               
1 A se vedea site-ul organiza iei la adresa de Internet www.oced.org/subject/e-

commerce. Pentru definirea no iunilor de on-line i off-line a se vedea Glosarul de la 
finele lucr rii. 

2 C. Schulze, J. Baumgartner, Don’t Panic! Do E-commerce. A Beginner 's Guide 
to European Law Affecting E-commerce (Nu v  panica i! Face i comer  electronic. 
Un ghid pentru încep tori în privin a legisla iei privind comer ul electronic), studiu 
publicat de Echipa de Comer  electronic a Comisiei Europene (Directoratul general 
pentru comer  electronic) în anul 2001. 

3 Apud UNCTAD (Conferin a Na iunilor Unite pentru Comer i Industrie), 
Building confidence. Electronic Commerce and Development, citat dup C. Predoiu,
op. cit., p. 380. 
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No iunea de activit i comerciale trebuie interpretat , potrivit Legii 
model, în sens larg, incluzând toate raporturile juridice comerciale, fie 
acestea contractuale ori necontractuale. Legea chiar ofer  un num r de 
exemple de raporturi juridice comerciale care ar trebui incluse în sfera ei 
de aplicare (art. 1, nota **** subsol), cum ar fi vânzarea sau schimbul de 
bunuri i servicii, distribu ia, reprezentarea comercial i leasingul. 

Putem sintetiza c , prin comer  electronic, Legea model UNCITRAL 
în elege ansamblul activit ilor comerciale desf urate prin intermediul 
mijloacelor electronice de comunicare.

Prin preluarea acquis-ului Uniunii Europene, ara noastr  a realizat 
armonizarea legislativ  cu celelalte state membre în materia comer ului 
electronic. Reglementarea comer ului electronic în dreptul comunitar este 
realizat  de Directiva nr. 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juri-
dice ale serviciilor societ ii informa ionale, în special ale comer ului 
electronic, pe pia a intern  (cunoscut  sub denumirea scurt  „Directiva 
comer ului electronic”). Transpunerea acestei directive în dreptul intern 
s-a f cut prin Legea nr. 365/2002 privind comer ul electronic, repu-
blicat 1.

Nici normele române ti i nici cele comunitare nu con in o defini ie a 
comer ului electronic, legea româneasc  mul umindu-se s  preia (am 
putea spune s  copieze) directiva. 

Potrivit art. 2 din Legea comer ului electronic, scopul acestui act nor-
mativ este stabilirea condi iilor de furnizare a serviciilor societ ii infor-
ma ionale.  

Prin serviciu al societ ii informa ionale se în elege (art. 1 pct. 1): 
„orice serviciu care se efectueaz  utilizându-se mijloace electronice i
prezint  urm toarele caracteristici: a. este efectuat în considerarea unui 
folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obi nuit de c tre desti-
natar; b. nu este necesar ca ofertantul i destinatarul s  fie prezen i simul-
tan în acela i loc; c. este efectuat prin transmiterea informa iei la cererea 
individual  a destinatarului.” 

De aici putem conchide c  activitatea comercial  electronic  este 
doar un aspect al societ ii informa ionale, reprezentat de activit ile cu 
caracter comercial desf urate în ansamblul opera iunilor de furnizare a 
serviciilor societ ii informa ionale.  

                                               
1 M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006. 
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Aceast  situa ie de echivoc în privin a definirii comer ului electronic 
se explic  prin dinamica accentuat  a activit ii comerciale electronice, 
ale c rei limite conceptuale nu sunt înc  stabilite. O defini ie are avan-
tajul clarific rii dar i dezavantajul imobiliz rii, acesta din urm  fiind r ul 
cel mai mare ce se poate face unui domeniu de activitate aflat în plin 
proces de dezvoltare. Din acest motiv legiuitorul – fie el na ional, comu-
nitar sau interna ional – a evitat s  dea defini ii, preferând abordarea 
opera ional  men ionat  anterior. 



Capitolul al II-lea 
No iunea de contract în form  electronic

Sec iunea 1 
Definirea contractului în form  electronic

13. Contractul ca manifestare exterioar  a voin ei juridice. Codul 
civil, prin art. 942, define te contractul ca fiind acordul între dou  sau 
mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânsele un raport 
juridic. Formula se p streaz i în Noul Cod civil, care, în art. 1166, 
stabile te c , prin contract, se în elege: „acordul de voin e între dou  sau 
mai multe p r i cu inten ia de a constitui, modifica sau stinge un raport 
juridic”.

Legea fixeaz , în aceast  manier , elementele unui contract: con-
sim mântul (acordul între dou  sau mai multe persoane), capacitatea
(acestor persoane de a încheia acordul), obiectul i cauza (acestea din 
urm  alc tuind con inutul leg turii juridice). 

Dar legea nu se opre te aici; ea subîn elege i ultimul element al 
contractului, care este forma. Acordul între dou  sau mai multe persoane 
presupune comunicarea dintre acestea, respectiv exteriorizarea mani-
fest rii de voin  a fiec reia dintre ele. Modul de exteriorizare constituie 
forma pe care o îmbrac  un contract1.

Din condi ie subîn eleas , forma contractului devine condi ie afirmat
în Noul Cod civil care, la art. 1179 alin. (2), dispune: „în m sura în care 
legea prevede o anumit  form  a contractului, aceasta trebuie respectat ,
sub sanc iunea prev zut  de dispozi iile legale aplicabile”. 

Dispozi iile speciale consacrate formei contractului, respectiv  
art. 1240-1245 N. C. civ., prev d forma electronic  printre formele pe 

                                               
1 Forma actului juridic civil reprezint  modalitatea de exteriorizare a manifest rii 

de voin  f cut  cu inten ia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil 
concret, apud G. Boroi, op. cit., p. 183. 
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care le poate îmbr ca voin a de a contracta; astfel, voin a poate fi 
exprimat :

- verbal; 
- în scris; 
- printr-un comportament care nu las  nicio îndoial  asupra inten iei 

de a produce efecte juridice; sau 
- pe cale electronic .
Noua lege civil  adopt  o formulare larg , ce include toate mijloacele 

electronice de exprimare a voin ei juridice. 
Caracteristica pe care o subliniem este exteriorizarea manifest rii de 

voin . Contract înseamn  voin e concordante exteriorizate, iar exterio-
rizarea presupune o modalitate de exprimare, fie ea oral , scris  ori 
printr-un comportament. Odat  cu mijloacele electronice de comunicare, 
se adaug i forma electronic . Mesajul de date în form  electronic
poate exprima orice informa ie cu valoare juridic , inclusiv acordul de 
voin e asupra unui raport juridic, adic  un contract.  

În analiza tiin ific  a contractului clasic, forma este elementul studiat 
ultimul. Aceast  abordare se explic  prin faptul c  forma are o importan
preponderent probatorie, iar proba constituie doar completarea dreptu-
rilor subiective, contribuind la ap rarea lor, f r  îns  a influen a existen a
i caracteristicile raportului juridic. Astfel, dreptul subiectiv exist i poate 

fi realizat independent de orice prob , dac  nu este contestat ori dac
obliga ia corelativ  este executat  de bun -voie1. De aceea con inutul 
raportului juridic este analizat independent i primordial în raport cu 
forma actului juridic.  

Dac  afirmarea acestei independen e este evident  din punct de 
vedere teoretic, nu este mai pu in adev rat faptul c  a nu putea proba un 
drept este echivalent cu a nu-l avea2; utilitatea probei este evident  în 
toate celelalte situa ii, respectiv atunci când dreptul este contestat sau 
când obliga ia corelativ nu este executat  de bun voie.  

Deci argumentul importan ei probatorii a formei vine în sprijinul 
modului de analiz  pe care îl propunem în continuare. Dar argumentul 
nostru principal este faptul c  forma reprezint  elementul ce diferen iaz
contractul clasic de cel încheiat prin mijloacele electronice de comu-
nicare. Anticipând con inutul studiului, vom sublinia c  forma determin

                                               
1 G. Boroi, op. cit., p. 85. 
2 Romanii spuneau Idem est non esse et non probari potest. 
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toate diferen ele de regim juridic între contractul încheiat prin mijloace 
electronice i contractul clasic.  

Din aceste dou  motive propunem o abordare analitic  „inversat ”: 
vom avea în vedere la început forma contractului (ca modalitate de 
exteriorizare a manifest rii de voin ) i, pornind de la aceasta, vom 
stabili ulterior elementele de con inut.

Recapitulând, re inem c  ceea ce diferen iaz  contractul în form
electronic  de contractul clasic este materializarea sa: în locul cernelii pe 
hârtie, a vorbelor pronun ate ori a gesturilor s vâr ite, vom avea un mesaj 
de date pe suport electronic.  

14. Abord ri doctrinare în definirea contractului în form  electro-

nic . Doctrina juridic  este împ r it  între urm toarele dou  curente: 
- pe de o parte, cel potrivit c ruia contractul electronic (încheiat prin 

mijloace electronice) nu difer  de omologul s u clasic, deci nu trebuie 
c utat  o defini ie separat ; iar 

- pe de alt  parte, curentul celor care încearc  a da o defini ie  
de-sine-st t toare contractului în form  electronic .

Sus in torii primei abord ri pornesc de la defini ia contractului clasic 
i conchid c  un contract în form  electronic  nu difer  de acesta. 

Subliniaz  c  ne afl m în prezen a unui act juridic ce, chiar dac  este 
concluzionat în mediu electronic, p streaz  structura contractului în ceea 
ce prive te p r ile i principalele obliga ii1.

Sus in torii celui de-al doilea curent pornesc de la realitatea econo-
mic , tiut fiind c  structura economic  este cea care determin
supra-structura juridic . „Societate informa ional ”, „comer  cibernetic”, 
„sat global” i „lume virtual ” sunt expresii care desemneaz  noile cadre 
de ac iune i de rela ionare oferite de progresul informaticii i al teleco-
munica iilor. Motorul acestor noi forme de rela ionare rezid  în modul 
inedit de administrare a distan ei: aceasta este cucerit  f r  a fi abolit
(sunt suprimate inconvenientele ata ate spa iului i timpului dar sunt 
men inute avantajele). Este ca i cum destinatarul unui mesaj se apropie 
de emitent f r  a trebui s  efectueze vreo deplasare. Comer ul însu i s-a 
pliat acestor cadre de ac iune, luând forma comer ului electronic. Iar în 

                                               
1 D. G r iman, Dreptul i informatica, Ed. All Beck, Bucure ti, 2003, p. 56.  
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comer ul electronic, contractul ocup  pozi ia esen ial , deoarece nu se 
poate concepe comer  f r  contract1.

Ne raliem celei de a doua pozi ii i sus inem i noi necesitatea c ut rii 
unei defini ii separate pentru contractul în form  electronic .

15. Defini ia contractului în form  electronic . Propunem urm toa-
rea defini ie a contractului încheiat cu ajutorul mijloacelor electronice de 
prelucrare a informa iei: contractul în form  electronic  este acordul de 
voin e, dintre dou  sau mai multe persoane, de a constitui, modifica sau 
stinge un raport juridic, acord exprimat în form  electronic .

Defini ia propus  încearc  s  surprind :
- pe de o parte, genul proxim, reprezentat de contract ca acord de 

creare, modificare ori stingere a raportului juridic, iar 
- pe de alt  parte, diferen a specific , diferen  ce const  în forma 

(electronic ) de exprimare a voin elor concordante. 

16. Contractul în form  electronic : specie de contract sau tehnic

de a contracta? Odat  defini ia stabilit , se na te întrebarea dac  în 
privin a contractului în form  electronic  avem de a face cu o nou
specie de contract sau doar cu o nou  modalitate de a contracta.  

Pentru a r spunde la aceasta, vom porni de la dou  exemple practice: 
cump rarea unui bilet de avion i, respectiv, cump rarea unei melodii, 
ambele realizate prin intermediul Internetului. În primul caz se realizeaz
un contract de transport; în cel de-al doilea, un contract de vânzare de 
bunuri mobile (incorporale). În primul caz, executarea obliga iei princi-
pale are loc într-o form  material  (zborul cu avionul); în cel de-al doilea, 
executarea se poate dematerializa (melodia de descarc  de pe calculato-
rul vânz torului pe cel al cump r torului sub forma unui mesaj de date). 
În ambele cazuri, acordul de voin  se ob ine prin mijloace electronice de 
prelucrare a informa iei (mai exact, de comunicare la distan ; sunt impli-
cate calculatoare conectate prin intermediul re elei Internet). Dar în 
niciunul dintre cazuri nu se modific  natura juridic  a contractului prin 
folosirea mijloacelor electronice de comunicare; rezultatul este mereu 
acela i – un contract de transport i, respectiv, unul de vânzare-cump rare. 

                                               
1 T. Revet, Raport introductif, în Le contrat électronique. Travaux de l´Association 

Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Ed. Panthéon-Assas, Paris, 
2002, p. 9-10. 
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A adar, contractul în form  electronic  desemneaz  opera iunile 
contractuale în care exprimarea voin ei ce produce efecte juridice se face 
prin intermediul mijloacelor electronice de prelucrare a informa iei. 
Electronica nu constituie decât un mijloc tehnic de stabilire a rela iei 
contractuale. Contractul în form  electronic  nu este o nou  specie de 
contract ci doar caracterizeaz  un nou mod tehnic de încheiere a 
contractului; el relev  maniera de a contracta iar nu obiectul contrac-
tului1. Doctrina francez  subliniaz  acest lucru, propunând urm toarea 
defini ie: „contract electronic desemneaz  acel contract în privin a c ruia 
electronica reprezint  un mod de a contracta, respectiv de a realiza 
contractul”2.

Vom re ine, a adar, c  natura juridic  a unui contract în form
electronic  nu difer  de cea a contractului clasic echivalent. 

17. Delimitarea contractului în form  electronic  de contractul 
încheiat prin mijloace electronice. Pluralitatea de mijloace electronice de 
prelucrare a informa iei determin  o pluralitate de forme pe care le poate 
lua exteriorizarea manifest rii de voin . Defini ia pe care am propus-o 
pentru contractul în form  electronic  pare s  includ  toate aceste forme 
pe care le poate lua exteriorizarea manifest rii. De exemplu, am fi tenta i
s  includem în rândul mijloacelor electronice utilizabile pentru încheie-
rea contractului i tehnicile de înregistrare audio sau video (fonogramele 
i audiogramele). Din acest motiv este necesar  o nuan are care va avea 

ca efect restrângerea num rului de mijloace electronice care pot fi utili-
zate pentru încheierea unui contract în form  electronic . Iar delimitarea 
o vom face utilizând dou  no iuni, anume cea de contract încheiat prin 
mijloace electronice, pe de o parte, i cea de contract în form  electro-
nic , pe de alt  parte.  

Am convenit deja faptul c  forma contractului are o importan
preponderent probatorie. În cazul unui contract clasic, se analizeaz  întâi 
con inutul acestuia i abia ulterior proba sa. Pentru contractul în form
electronic  am ar tat c  exist  argumente în sensul c  demersul tiin ific 
trebuie s  aib  loc invers, tocmai din cauz  c  forma (electronic ) este 
elementul de diferen iere a acestui contract i a regimului s u juridic, în 
raport cu un contract clasic.  

                                               
1 T. Revet, op. cit., p. 10. 
2 Idem.
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Proba raportului juridic se face prin intermediul mijloacelor de prob .
Iar mijloacele de prob  sunt stabilite în mod expres i limitativ de lege. 
Caracterul limitativ se deduce din condi ia probei de a fi legal 1. Uzual, 
condi ia legalit ii este analizat  din perspectiva corel rii unui act sau fapt 
juridic cu permisiunea utiliz rii unui anumit mijloc de prob  (de exemplu 
obligativitatea ca un act juridic de o valoare ce dep e te 2,5 bani2 s  fie 
probat prin înscris), dar o privire de ansamblu ne permite s  observ m c
toate actele i faptele juridice trebuie s  fie demonstrate doar cu ajutorul 
mijloacelor de prob  prev zute de lege. 

Rezult  de aici c  trebuie s  avem în vedere nu orice mijloc electronic 
de prelucrare a informa iei, mijloc ce este apt de a exprima voin a juri-
dic , ci doar pe acelea c rora legea le recunoa te i valoarea probatorie. 
Acesta este i criteriul pe care îl vom folosi pentru a distinge contractul în 
form  electronic  de cel încheiat prin mijloace electronice. 

Contractul încheiat prin mijloace electronice este cel în privin a c ruia 
voin ele p r ilor contractante au fost comunicate (exprimate) prin mijloa-
ce electronice de prelucrare a informa iei, indiferent care sunt aceste mij-
loace. Nu intereseaz  aspectul probatoriu al contractului. De exemplu, 
un contract încheiat prin telefon este un contract încheiat prin mijloace 
electronice. Acest contract nu poate fi i dovedit prin mijloace electro-
nice; chiar dac  ar fi înregistrat  convorbirea, înregistrarea nu poate fi 
folosit  deoarece, de lege lata, fonogramei nu i se recunoa te valoare 
probatorie3. Dar se poate ajunge la dovedirea existen ei raportului juridic 
prin alte mijloace (ne-electronice) de prob  (proba cu declara ia unui 
martor, în m sura în care aceast  prob  este admisibil  în domeniul 
contractual). 

Contractul în form  electronic  este acel contract care prezint  urm -
toarele caracteristici: 

- este încheiat prin mijloace electronice de prelucrare a informa iei; i
- poate fi i probat prin astfel de mijloace.  

                                               
1 Pentru condi ia legalit ii, a se vedea G. Boroi, op. cit., p. 93.  
2 Pentru modificarea valorii legale a se vedea A. Bleoanc , Despre modificarea 

art. 1191 alin. (1) din Codul civil, în Themis nr. 2/2005, p. 34-36. 
3 Reamintim faptul c  toate aceste afirma ii sunt valabile în cadrul procedurii 

civile. În dreptul procesual penal situa ia este diferit .
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De lege lata se recunoa te valoare probatorie doar înscrisului în form
electronic , respectiv mesajului de date care îndepline te func iile i
condi iile documentului de hârtie1.

Astfel în elese no iunile, contractul în form  electronic  este specia, iar 
contractul încheiat prin mijloace electronice genul. Dac  ne întoarcem la 
defini ia contractului în form  electronic , putem s  o reformul m în 
sensul c  acesta este contractul încheiat prin mijloace electronice de 

prelucrare a informa iei c rora legea le recunoa te valoare probatorie. 
Trebuie subliniat faptul c  utilizarea mijloacelor electronice de comu-

nicare la distan  are drept finalitate, din perspectiva p r ilor, încheierea 
unui contract valabil i care poate fi probat. Altfel spus, de i poate începe 
ca un contract încheiat prin mijloace electronice, contractul va sfâr i
neap rat prin a deveni un contract în form  electronic . Din acest motiv 
practic, studiul nostru nu se limiteaz  la etapele de încheiere i executare 
a contractului în form  electronic  ci analizeaz  toate mijloacele electro-
nice utilizabile pentru crearea raportului juridic contractual. Se subîn e-
lege c  p r ile contractuale vor trebui s  apeleze, în final, la forma de 
înscris electronic, pentru a putea proba contractul în fa a instan ei. 

Mai mult decât atât, a a cum vom vedea în capitolul final al lucr rii, 
opinia noastr  este c  legea ar trebui s  recunoasc  efecte juridice (în spe-
cial for  probant ) i altor mijloace electronice de prelucrare (înregistrare) a 
informa iei, dac  nu chiar tuturor mijloacelor de acest fel. În acel moment, 
no iunile de contract în form  electronic i contract încheiat prin 
mijloace electronice se vor suprapune, iar distinc ia de mai sus va deveni 
inutil .

18. Reglementarea actual  a contractului în form  electronic .

Acesta este reglementat în contextul comer ului electronic, neexistând un 
act separat care s  stabileasc  regimul s u juridic. Situa ia din planul 
intern este identic  celei din dreptul comunitar european, lucru explicabil 
prin faptul c  legea româneasc  din domeniul comer ului electronic este 
transpunerea directivei europene corespunz toare.  

Sfera comer ului electronic este stabilit  de Legea nr. 365/2002 
privind comer ul electronic, iar regimul juridic al contractului în form

                                               
1 Pentru am nunte, a se vedea infra, Cap. 6, Sec iunea 1. 
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electronic  (încheiat prin mijloace electronice) este reglementat de art. 7, 
art. 9 alin. (1) i (2) i art. 10 alin. (1) ale acestei legi.  

Legea comer ului electronic define te aparent ceea ce noi am c zut de 
acord c  reprezint  genul, respectiv contractul încheiat prin mijloace 
electronice:  

- art. 7 poart  denumirea marginal  urm toare: „Validitatea, efectele 
juridice i proba contractelor încheiate prin mijloace electronice”;  

- art. 7 alin. (1) stabile te regula potrivit c reia contractele încheiate 
prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recu-
noa te contractelor, atunci când sunt întrunite condi iile cerute de lege 
pentru validitatea acestora, folosind a adar o formulare de maxim
generalitate. 

În realitate, sfera de aplicare a legii este restrâns  la ceea ce noi am 
definit drept contract în form  electronic . Afirma ia se bazeaz :

- pe de o parte, pe dubla condi ionare a probei acestor contracte – 
potrivit art. 7 alin. (3), proba încheierii contractelor prin mijloace electro-
nice este supus  dispozi iilor dreptului comun în materie de prob i (s.n. 
– A.B.) prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semn tura electronic 1;

- pe de alt  parte, pe îns i sfera de aplicare a Legii nr. 455/2001 la 
care trimite Legea comer ului electronic (potrivit art. 1, având denumirea 
marginal  de „Principii generale”, Legea nr. 455/2001 are ca scop stabi-
lirea regimului juridic al semn turii electronice i al înscrisurilor în form
electronic ). 

Din corelarea Legii comer ului electronic cu Legea semn turii electro-
nice rezult  c  no iunea de contract încheiat prin mijloace electronice se 
refer  la contractul care se încheie i se probeaz  printr-un înscris în 
form  electronic . Deci legisla ia în vigoare utilizeaz  denumirea de gen 
(contract încheiat prin mijloace electronice) dar în elege no iunea de 
specie (contract în form  electronic ). 

Sfera contractelor în form  electronic  (încheiate prin mijloace elec-
tronice, în formularea Legii comer ului electronic) se restrânge la acele 
contracte materializate sub înf i area înscrisurilor în form  electronic .
Sunt excluse, a adar, toate celelalte situa ii în care voin a unei p r i
contractante este exprimat  prin intermediul unui instrument electronic 
de prelucrare a informa iei (de exemplu, fonograme sau videograme).  

                                               
1 Publicat  în M. Of. nr. 429 din 31 iulie 2001.  
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19. Reglementarea viitoare a contractului în form  electronic . Prin 
adoptarea Noului Cod civil, regimul juridic al contractului în form
electronic  nu se va schimba. Spre deosebire de proiect, varianta adop-
tat  a codului nu mai reglementeaz  forma contractelor electronice i,
prin art. 1245, se mul ume te doar s  fac  trimitere la legea special :
„contractele care se încheie prin mijloace electronice sunt supuse 
condi iilor de form  prev zute de legea special .” 

Rezult  de aici c  nici noua reglementare nu modific  regimul juridic 
al probei, deci delimitarea anterioar  între contractele în form  electro-
nic i cele încheiate prin mijloace electronice continu  s  fie aplicabil .

20. Terminologie. Contractul pentru încheierea c ruia se folosesc 
mijloace electronice este denumit în legisla ie în urm toarele moduri: 

- contract încheiat prin mijloace electronice – Capitolul 3, art. 7-10 
din Legea comer ului electronic i art. 1245 N. C. civ.; 

- contract electronic – denumirea marginal  a art. 1245 N. C. civ. 
În ce ne prive te, prefer m s  folosim ca denumire generic  pe aceea 

de contract în form  electronic , din urm toarele motive: 
- în primul rând, formularea „contract electronic” este specific  deose-

birii speciilor de contracte în func ie de materia juridic  din care fac 
parte; din acest punct de vedere, exist  contracte civile, contracte comer-
ciale, contracte administrative, contracte de munc , etc.; a a cum am 
subliniat, contractul în form  electronic  nu reprezint  o nou  specie de 
contract, deci nu se justific  construirea denumirii dup  aceast  regul ;

- în al doilea rând, formularea „contract încheiat prin mijloace 
electronice” implic  toate aceste mijloace, chiar dac  ele nu sunt accep-
tate de lege cu valoare probatorie; potrivit distinc iei re inute, contractul 
în form  electronic  este doar o specie de contract încheiat prin mijloace 
electronice; 

- nu în ultimul rând, denumirea de „contract în form  electronic ”
pune accentul pe forma actului, subliniere important , având în vedere c
aceasta este cea care determin  toate deosebirile de regim juridic. 
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Sec iunea a 2-a 
Clasificarea contractelor în form  electronic

21. Criteriile de clasificare. Clasificarea poate fi f cut  din dou
perspective: una general , care are în vedere contractul ca variant  de act 
juridic, i una specializat , care ine cont de elementele de originalitate 
ale contractelor în form  electronic .

Prima perspectiv  utilizeaz  criteriile generale de clasificare, cum ar fi 
modul de formare, con inutul ori scopul urm rit de p r i1. Deoarece am 
stabilit anterior c  un contract în form  electronic  nu este o specie nou
de contract, nu credem c  este necesar  reluarea aici a clasific rii dup
aceste criterii, rezultatul utiliz rii lor putând fi g sit în orice tratat de 
specialitate. 

Mult mai interesant  ne apare perspectiva specializat , care se 
limiteaz  la acele criterii care au importan  din punctul de vedere al 
regimului juridic diferit al contractului în form  electronic . Ne referim 
aici la criteriile calit ii p r ilor contractante, al distan ei dintre aceste 
p r i i al modului de executare a obliga iei principale a contractului, 
criterii pe care le vom folosi în continuare. 

22. Criteriul calit ii p r ilor contractante. Preciz m faptul c  ne 
intereseaz  urm toarele calit i ale persoanelor care pot deveni p r i ale 
contractului în form  electronic :

- calitatea de comerciant sau, mai larg, de entitate comercial ; în 
limba englez  se folose te termenul de „business”2 i ini iala „B”, pe care, 
având în vedere c  spa iul virtual este unul preponderent anglicizat, o 
vom folosi i noi, dar numai în scopul prezentei clasific ri; pe parcursul 
lucr rii vom prefera termenul românesc de comerciant, în elegând prin 
acesta atât societatea comercial  cât i persoana fizic  iar, în anumite 
contexte, chiar i alte entit i (de exemplu, persoana fizic  autorizat ) 3;

                                               
1 C. St tescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Ed. All Beck, 

Bucure ti, 2000, p. 26 s.q. 
2 A se vedea Dic ionarul B.B.C. englez-român, Ed. Coresi, Bucure ti, 1997,  

p. 182-183. 
3 Potrivit art. 7 C. com. sunt comercian i aceia care fac fapte de comer , având 

comer ul ca o profesiune obi nuit , i societ ile comerciale. Ast zi, spre deosebire 


