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C A P I T O L U L  I  

INTRODUCERE ÎN MATERIA CONTRACTELOR SPECIALE 

Dreptul contractelor speciale se afl  situat între teoria generala a obliga iilor i 
organizarea particular  a unui contract individual. 

Etimologia lui special: din lat. speciaes,-ei = specie, apartenen ; contractele 
speciale sunt de mai multe specii. El însu i este derivat din specio, -ere = a privi în 

condi ii particulare. Alt sens al lui species: m rfuri clasate pe specii sau feluri. 

Denumirea de „contracte speciale” este în el toare, deoarece toate contractele 
sunt speciale i nu exist  „contract general”. 

Oric rui contract i se aplic  mai multe tipuri de reguli juridice. Unele reguli 
generale, care constituie teoria general  a obliga iilor contractuale, se aplic  indiferent 
de categoria c reia îi apar ine contractul, iar alte reguli depind de specia c reia îi 
apar ine contractul, ele constituind dreptul contractelor speciale. 

Teoria general  a obliga iilor stabile te regulile comune ansamblului contractelor, 
care enun  regimul aplicabil oric rui contract, oricare ar fi el. 

No iunea de „contracte speciale” este dominat  de opozi iile între regulile 
generale i regulile speciale i între contractele numite i contractele nenumite. 

Atât legea cât i uzan ele profesionale au organizat în mod special un num r 
oarecare de contracte.  

De aceea sunt numite „contracte speciale”, care sunt echivalentul „contractelor 

numite”, deoarece legea i uzan ele care le reglementeaz  le dau un nume (contract de 
vânzare, contract de împrumut, contract de mandat etc.). 

Dreptul contractelor speciale enun  principalele reguli ale unui anumit num r 

de contracte, regimul juridic esen ial al acestora. 
El ofer  un con inut preconstituit „general valabil”, ce permite p r ilor contrac-

tante s - i personalizeze (individualizeze) u or contractul i s -l poat  adapta scopului 
urm rit de p r i. 

Dou  vânz ri nu sunt niciodat  identice, cel pu in p r ile trebuie s  determine 
lucrul i pre ul, astfel c , un „contract special” nu este un „contract individual”. 

Legea nu fixeaz  con inutul fiec rui contract, voin a individual  este cea care 
trebuie s  o fac . 

A adar, dreptul contractelor speciale este format din trei corpuri succesive de 

reguli, care pornesc de la general i ajung la particular: 
- teoria general  a contractelor; 
- regulile contractelor speciale, elaborate pe diferite tipuri de contracte; 
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- fiecare contract individual, la care modalit ile particulare sunt convenite de 
c tre p r ile contractante.  

1.  CALIFICAREA CONTRACTELOR 

În ceea ce prive te calificarea contractelor speciale, trebuie tiut ce statut 
guverneaz  cutare sau cutare contract individual încheiat de c tre p r i, altfel spus, în 
ce categorie contractual  se poate clasa pentru a-i determina regimul juridic (ex.: s  
tim dac  este o vânzare, un împrumut, o loca iune etc.), pentru a putea s -l conect m 

de regulile vânz rii, împrumutului, loca iunii etc. 
Altfel, dac  contractul nu face parte din nici o categorie, îns  prezint  leg turi 

comune cu altele, se va putea aplica întreg statutul sau o parte a acestuia, prin 
analogie. 

Este o metod  rigid  necesar , care prezint  inconvenientele metodelor rigide, 
multiplicând conflictele de calificare1. 

Calificarea presupune determinarea de manier  abstract  a elementelor juridice 
caracteristice ale unui tip de contract; ceea ce caracterizeaz  de exemplu vânzarea, 
este existen a unui pre  i a unui transfer de proprietate; contractul de dona ie este 
caracterizat de o inten ie liberal ; contractul de depozit este caracterizat de obliga ia 
de paz  etc. 

Uneori, pentru a califica un contract, trebuie interpretat, c utând ceea ce au dorit 
p r ile. 

Prealabilul necesar aplic rii unei reguli juridice, indiferent c  este vorba de o 
regul  juridic  imperativ  (voin a p r ilor este ineficace dac  este contrar  acestor 
reguli imperative) sau supletiv  (în absen a voin ei contrare, se aplic  regula), este 
calificarea contractului. 

Calificarea unui contract nu poate fi niciodat  cumulativ  (ex. un contract nu 
poate constitui în raport cu aceea i regul  juridic  o dona ie, i, în acela i timp, o 
vânzare), el poate, îns , s  apar in  unui tip dat în raport cu anumite reguli (ex. 
vânzarea în raport cu regulile de form ) i, în acela i timp, s  in  de un alt tip în 
raport cu alte reguli (ex. o dona ie în raport cu regulile de fond). Astfel, dona ia 
deghizat  ia formele vânz rii, dar ea ine, în fond, de regulile dona iilor. 

O situa ie mai diversificat  este rezultatul unor multiple combina ii care privesc 
raporturile între profesioni ti.2 În acest caz, calificarea poate fi:  

a) distributiv ; 
b) exclusiv ; 
c) inexact . 

                                                 
1 A. Benabent, Les difficultes de la recodification: les contracts speciaux, in Livre du bicentenaire, 

Ed. Dalloz, 2004, p 245 i urm., în special p. 248. 
2 Sau, ceea ce reprezenta, pân  la abrogarea prin actualul Cod civil, raporturile privind gestionarea 

unui fond de comer . 
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a) Calificarea distributiv  traduce relativitatea dreptului contractelor speciale. 
Distribu ia poate fi f cut  în dou  feluri, fie, în acela i moment, fiecare dintre 
elementele unui contract presupune ca p r ile sau legea au dorit-o1, fie, succesiv când 
na terea contractului se schimb  în cursul execut rii, regimul juridic al contractului 
variaz  în func ie de momentele vie ii contractuale2. 

b) Calificarea inexact  trebuie s  traduc  voin a real  a p r ilor contractante3. Ea 
este uneori inexact , fie din cauza p r ilor (adesea p r ile au calificat în mod inexact 
contractul, în sensul c  numele pe care l-au dat contractului nu reflect  con inutul 
acestuia sau nici nu l-au calificat), fie din cauza judec torilor (calificarea tribunalelor 
este aproximativ  i ezitant , atunci când p r ile au schimbat elementul esen ial al 
unui contract special), fie din cauza legiuitorului (uneori legea d  o calificare 
inexact ). 

c) Calificarea exclusiv , atunci când un contract este complex, el nu are decât o 
singura natur : calificarea este exclusiv . El împrumut  natura juridic  de la 
principala4 sa component , sau dobânde te o alt  natur , diferit  de componentele 
sale. 

2.  REFUZUL DE CALIFICARE (CONTRACT SUI GENERIS) 

În ceea ce prive te particularismul contractului, uneori, fiind atât de accentuat, 
acesta nu intr  în niciuna din calific rile contractelor numite, mai mult decât atât, se 
sustrage complet i statutelor contractelor speciale. 

El poate fi confundat cu contractul nenumit. El a mai fost numit i contract 
nenumit tipic. Altfel spus, contractul sui generis ar fi aproape un contract numit, în 
afar  de o diferen  specific 5. 

                                                 
1 Ex.: un contract poate fi un amestec între cel de antrepriz  i cel de depozit: Cass. Civ. 1re, 3 iulie 

2001, Contrats, conc. consom., 2001, n0 169, n. L. Leveneur (antrenarea i paza unui cal), contractul se 

analiza, în parte, drept un contract de antrepriz  i, în parte, drept un contract de depozit salarizat, în 
a a fel încât antrenorul este automat responsabil, în calitate de depozitar, de accidentul de box  survenit 
animalului. Sau, mai mult, un amestec de vânzare i de antrepriz : vânz torul promite s  predea lucrul 
vândut (vânzare) i s  execute o lucrare în contul cump r torului (antrepriz ); obliga iile vânz torului in 
de vânzare, cele ale antreprenorului-vânz tor de contractul de antrepriz .  

2 Ex.: vânzarea unui imobil de construit ine de contractul de antrepriz  atâta timp cât construc ia 
nu este terminat , apoi de vânzare.  

3 F. Terre, L’influence de la volonte individuelle sur les qualifications, tez  Paris, Ed. LGDJ, 1957, 
pref. R. Le Balle. 

4 Ex.: Dac  un contract amestec  vânzarea i loca iunea i constituie, mai ales, o vânzare, el va fi 
supus în întregime regimului vânz rii, chiar dac  va avea o colorativ  de loca iune.  

5 G. Cornu, RTD civ., 1976.160; ex.: TGI Paris, 25 februarie 1977, Gaz. Pal., 1977.II.478; RTD 
civ., 1977.789, obs.G. Cornu: contractul încheiat între un frate al colilor cre tine i congrega ia sa este 
„un contract sui generis”, nu un contract de munc . A se vedea, de asemenea, pentru rela iile dintre un 
pastor i biserica sa: Douai, 30 mai 1984, JCP G, 1986.II.20628, n. Th. Revet: preg tirea venirii lui 

Dumnezeu pe p mânt nu constituie, datorit  finalit ii sale spirituale, o activitate ce ine de Codul 
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Un contract sui generis nu este un contract numit, no iunea având un sens 
negativ, acela de a sustrage o conven ie regimului legal al unui contract special, 
atunci când acest regim este imperativ, cât i atunci când este dispozitiv1. 

No iunea de contract sui generis este relativ : un contract poate, în anumite 
privin e, s  fie un contract numit i, în altele, nenumit. 

3. EVOLU IA CONTRACTELOR SPECIALE 

Dreptul contractelor speciale a cunoscut o evolu ie care poate fi analizat  din trei 
perspective2: 

1) din punct de vedere al importan ei pe care a dobândit-o de-a lungul timpului, 
dreptul contractelor speciale i teoria general  a obliga iilor; 

2) evolu ia cunoscut  din punct de vedere legal; 
3) din punct de vedere al modific rilor materiale i economice: „demate-

rializarea” i „neutralizarea” contractelor. 

                                                                                                                                   
muncii, oricare ar fi modalit ile juridice practice utilizate…; hot rârea a fost men inut  de Cass.soc., 
20 noiembrie 1986, JCP G, 1986.II.20798, n. Th. Revet; RTD civ., 1987.569., obs. Ph. Remy; a se vedea 
J. Savatier, La situation, au regard du droit du travail, des pasteurs de l’Eglise reforme, Dr. soc., 
1988.35. De asemenea, contractul de exclusivitate încheiat între o clinic  i un medic nu este nici un 
mandat, nici un contract de interes comun; în consecin , clinica poate rezilia liber contractul, respectând 
termenul de preaviz: Cass. civ. 1re, 25 iunie 1996, Bull. civ. I, n0 269. Dac  nu-l respect , va fi 
condamnat  la o desp gubire, chiar i atunci când medicul ar fi încetat înainte s -i verse partea din 
onorarii: Cass. civ. 1re, 17 iunie 1997, D., 1997.604, n. G. Memeteau. 

1 Philippe Malaurie, Laurent Aynes. Pierre-Yves Gautier, Contracte speciale, Bucure ti,  
Ed. Wolters Kluver România, 2009, p. 15. 

2 Ph. Remy i Ph. Jestaz, L’evolution du droit des contracts speciaux, Journees R. Savatier, prec., 
n0 26, p. 103 i urm., p. 117 i urm. Cf., de asemenea, Le droit contemporain des contracts, Travaux et 

recherches, Fac. Droit Rennes (1987), dir. L. Cadiet. 
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C A P I T O L U L  I I  

NO IUNI GENERALE 

1. NO IUNEA DE CONTRACT SPECIAL 

Vânzarea, schimbul, loca iunea i toate celelalte contracte reglementate de Codul 
civil sunt contracte „numite”, prin opozi ie cu contractele „nenumite”, care nu sunt 
reglementate în mod distinct. Contractele numite reprezint  fiecare un anumit tip 
repetitiv de contract, pe când contractele nenumite sunt atipice, neîncadrabile în 
tipare, fiind construite ad hoc de p r i prin voin a lor, clauz  cu clauz , în func ie de 
nevoile lor, principiul libert ii contractuale permi ând orice combina ie, în limitele 
prev zute de art. 11 alin. (2) C. civ. (ordinea public  i bunele moravuri).1 

Sunt speciale contractele care beneficiaz  de un anumit set de reguli specifice 
recunoscute ca atare. Aceste reguli pot rezulta fie dintr-o reglementare legal  (cum 
este cazul contractelor numite reglementate de Codul civil sau cazul contractelor 
reglementate de legi speciale, cum este cazul contractului de franciz  sau al 
contractului de leasing), fie doar dintr-o cutum  (practic  îndelungat  sau uzan  
profesional ), cum este cazul contractului de între inere sau, mai cu seam , al 
contractelor utilizate în afaceri (distribu ie, hotel rie, garaj, loca iune, vânzare).  

Departe de a fi doar derog ri de la dreptul comun i, deci, de a avea un rol 
marginal, contractele speciale sunt cele mai r spândite, prezentând un caracter 
repetitiv, nefiind altceva decât specii ale genului pe care îl constituie contractul printre 
actele juridice. Toate contractele sunt supuse (cu unele diferen e) normelor generale 
referitoare la consim mânt, capacitate, obiect i cauz , dar fiecare d  na tere unor 
efecte diferite, vânzarea ducând la transferul propriet ii, loca iunea la asigurarea 
folosin ei unui bun contra pl ii chiriei, depozitul la p strarea unui bun remis 
depozitarului de c tre deponent pân  la solicitarea restituirii acestuia etc. 

Lista contractelor speciale nu este dat  o dat  pentru totdeauna. Unele contracte, 
chiar dintre cele reglementate de Codul civil, i-au pierdut din importan a pe care au 
avut-o odinioar , cum este, de pild , cazul contractului de rent  viager , în timp ce 
alte contracte, c rora autorii Codului le-au acordat o mic  importan  sau nu le-au 
acordat deloc importan , au cunoscut o asemenea dezvoltare încât au stat la baza 

                                                 
1 Acestea sunt valori care sunt reglementate i în Constitu ia României, ca limite de exercitare a 

dreptului fundamental al persoanei de a dispune de ea îns i. Avem în vedere art. 26 alin. (2) conform 
c ruia „persoana are dreptul s  dispun  de ea îns i, dac  nu încalc  drepturilor i libert ile altora, 

ordinea public  i bunele moravuri”. 
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unor noi ramuri de drept, exemplele tipice fiind cele al contractului de munc  

(loca iune a serviciilor) i al contractului de asigurare.  

De asemenea, noi contracte numite i-au f cut intrarea în peisajul nostru juridic, 
cum este, de pild , cazul contactului de management (reglementat prin Legea nr. 
66/1993 privitoare la contractul de management) sau cazul contractului de agen ie 
(reglementat prin Legea nr. 509/2002 privitoare la agen ii comerciali permanen i).  

Procesul de apari ie a noi contracte este departe de a fi încheiat, la orizont 
f cându- i apari ia noi contracte, care, de i au înc  statut de contracte nenumite, nu 
este exclus s  primeasc  statut de contracte numite prin reglementarea lor legal . Este 
astfel cazul contractului de curtaj i al contractului de publicitate. 

2. EVOLU IA CONTRACTELOR SPECIALE 

În dreptul roman, în epoca clasic , spre deosebire de dreptul actual, în principiu, 
simplul acord de voin e nu d dea na tere la obliga ii (ex nudo pacto actio non 

nascitur). Doar contractele numite (patru contracte reale: comodatul, mutuum-ul, 
depozitul i gajul; patru contracte consensuale: vânzarea, loca iunea, mandatul i 
societatea) erau izvor de obliga ii, fiind înzestrate cu ac iuni. Cu toate c , ulterior, 
num rul contractelor înzestrate cu ac iuni a spori mai întâi, dreptul pretorian admi ând 
c  acordurile sinalagmatice, atunci când una dintre p r i i-a executat obliga iile, dau 
dreptul la restituire (condictio) dac  cealalt  parte nu i le-a îndeplinit pe ale sale, iar 
apoi, sub Justinian, acordându-se chiar o ac iune pentru executarea acestora 
(prescriptis verbis) – dreptul roman a r mas un drept al contractelor speciale, neajun-
gând la stadiul de a afirma principiul validit ii i obligativit ii oric rui acord de 
voin e.  

În Evul Mediu, treptat, sub influen a canoni tilor, care au promovat respectarea 
cuvântului dat, s-a impus principiul concretizat în adagiul pacta sunt servanda 

(pactele oblig ), iar de aici nu a mai fost decât un pas pân  la recunoa terea de c tre 
autorii Codului civil francez (iar apoi de toate codurile de inspira ie napoleonian , 
inclusiv de Codul civil român) a validit ii i obligativit ii oric rui acord de voin e 
(contract), cu condi ia de a nu contraveni ordinii publice i bunelor moravuri. 
Principiul consensualismului i-a f cut astfel loc în dreptul modern; simplul acord de 
voin e între dou  sau mai multe persoane devenind obligatoriu din punct de vedere 
juridic, chiar dac  nu se înscrie într-o categorie predeterminat  (contract numit), 
forma realiz rii acestuia fiind, cu unele excep ii, indiferent .  

Pornind de la evolu ia fenomenului contractual în ultimele decenii, când teoria 
general  a obliga iilor a r mas aceea i ca acum dou  veacuri, în timp ce contractele 
speciale s-au diversificat puternic atât cantitativ (numeroase contracte noi 
impunându-se aten iei legiuitorului), cât i calitativ, contractele cunoscute fiind 
supuse unui fenomen de subspecializare (de pild , contractul de transport cunoa te 
subspecii (variet i) în func ie de modul în care se realizeaz : feroviar, rutier, aerian, 
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maritim, iar contractul de loca iune, pe lâng  regulile de drept comun cuprinse în 
Codul civil, cunoa te reguli speciale dup  cum se refer  la bunuri agricole (arend ) 
sau la locuin e, unii autori proclamând c  dreptul comun al contractelor a devenit 
„rezidual”, reglement rile speciale restrângându-i tot mai mult câmpul de aplicare, 
dreptul special „generalizându-se”. În aceast  afirma ie este, poate, o oarecare doz  
de exagerare, c ci oricât de extins ar fi fenomenul de subspecializare, teoria general  
a obliga iilor r mâne aplicabil  ca drept comun de ultimul grad. A a cum remarca un 
alt autor, „legile genului se aplic  speciei, afar  de cazul unei derog ri; i legile 

speciei se aplic  variet ii, afar  de cazul unei derog ri”. 

3.  CONSECIN ELE PRACTICE ALE ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT 
SPECIAL 

Regulile referitoare la contractele speciale, în principiu, nu sunt imperative, ci 
supletive, fiind aplicabile ca „drept comun” atunci când p r ile contractante nu au 
prev zut altfel. De pild , un contract de vânzare-cump rare încheiat între p r i 
implic  obliga ia vânz torului de a-l garanta pe cump r tor pentru evic iune i pentru 
vicii ascunse chiar dac  nu s-a prev zut acest lucru în contract, afar  de cazul în care 
p r ile convin înl turarea acestor garan ii.  

Prin simplul fapt al alegerii - prin referire direct  sau prin deducerea voin ei 
interne din economia i con inutul contractului - de c tre p r i a încheierii unui anumit 
contract, acesta va fi supus automat regulilor supletive care alc tuiesc dreptul lui 
comun. 

Contractele nenumite (sui generis), în m sura în care nu con in clauze exprese, 
vor fi guvernate ca „drept comun” (norme supletive) de regulile generale aplicabile în 
materie de contracte (art. 1.166 i urm. C. civ.), iar nu de regulile speciale aplicabile 
contractului numit cu care, eventual, are anumite similitudini. 

4.  CONTRACTELE CIVILE I CONTRACTELE ÎNTRE 
PROFESIONI TI1  

Este uzual a se vorbi în diferite contexte despre contracte civile i contracte între 
profesioni ti (comerciale). Trebuie precizat îns  c  între cele dou  categorii nu exist  
diferen e de esen , neexistând o reglementare proprie fiec reia dintre ele.  

Unul i acela i contract poate fi încheiat între profesioni ti sau civil, în func ie de 
calitatea contractan ilor i de scopul în care este încheiat: între doi profesioni ti pentru 
nevoile economice, de schimb (un profesionist vinde altui profesionist o marf  cu a 
c rei desfacere se ocup  în mod curent) – contractul este între profesioni ti; între un 
                                                 

1 Contracte comerciale, pân  la desfiin area lor i a ramurii dreptului comercial prin actualul Cod 
civil al României. 
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profesionist i clien ii s i neprofesioni ti (un profesionist vinde unui particular un bun 
de folosin  îndelungat ) - contractul este mixt; între un profesionist i un particular, 
f r  leg tur  cu activitatea celui dintâi (un profesionist cump r  un imobil pentru 
sediul firmei sale de la un particular), sau între doi neprofesioni ti (un particular vinde 
altui particular un bun oarecare) – contractul este civil. 

Un contract încheiat între profesioni ti nu difer  de unul civil decât mic  m sur , 
el fiind supus regulilor cuprinse în Codul civil ca drept comun. 

5. CONTRACTUL ADMINISTRATIV 

1. Teoria contractelor administrative a fost fundamentat  pornindu-se de la 
ideea c  „administra ia, având un caracter îndoit, perfecteaz  dou  feluri de 

contracte: contracte administrative i contracte de drept privat, civile, în sensul larg 

al termenului”. Cele dintâi contracte urmeaz  un regim juridic de drept public, care 
este deosebit de acela aplicabil conven iunilor dintre particulari1.  

Contractul administrativ reprezint  o crea ie a jurispruden ei Consiliului de Stat 
francez2 i el a fost dezvoltat în doctrin  de unul din corifeii dreptului public din 
aceast  ar , i anume Gaston Jèze, care în elege prin „contracte administrative”, 
„contractele încheiate de administra ie pentru a asigura func ionarea unui serviciu 

public i care este supus, din punct de vedere al regulilor particulare, altor reguli 

decât cele care guverneaz  raporturile dintre particulari”.  
Atât în doctrina româneasc ,3 dar i în cea francez , no iunea de contract 

administrativ este legat  de no iunea de domeniu public i de serviciu public4. 
Originea contractelor administrative trebuie c utat , în esen , în necesit ile 

imperioase de ordin financiar ale autorit ilor publice care aveau în administrare 
bunuri proprietate public , de a le valorifica în interesul comunit ilor locale sau în 
interes na ional, în func ie de forma de proprietate asupra acestor bunuri5. 

Particularit ile contractelor administrative privesc: 
a) forma contractului, care este prestabilit  de legiuitor; 

                                                 
1 G. Costin, No iunea contractului administrativ, Monitorul Oficial i Imprimeriile statului, 

Imprimeria central , Bucure ti 1945, p. 9.  
2 C. Debbasch, Institutions et droit administrativ, vol. II, L'action et le conntrol de l'administration, 

5-eme ed. refondue, P.U.F., 1999, p. 295. 
3 Pe larg asupra institu iei contractelor administrative, a se vedea Verginia Vedina , Drept 

administrativ, ed. a VI-a, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011, p. 122-127. 
4 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, ed. a IV-a, vol. II, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005,  

p. 103. 
5 E. Demciuc, Nulitatea contractelor administrative, articol ap rut în lucrarea Implica iile 

Tratatului instituind o Constitu ie pentru Europa asupra dreptului public i a serviciilor publice, 

Sec iunea pentru tiin e juridice i administrative, Caietul tiin ific nr. 8/2006, Ed. Burg, Sibiu, 2006,  
p. 406. 
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b) puterile speciale, exorbitante ale administra iei, cu ajutorul c rora admi-
nistra ia poate impune unilateral, executarea fidel  i regulat  a clauzelor con-
tractuale; 

c) anumite facilit i pe care administra ia le d  celor cu care a contractat, pentru 
ca ace tia s - i poat  duce la bun sfâr it presta iile stabilite prin contract; 

d) competen a tribunalelor administrative, pentru solu ionarea eventualelor litigii 
care ar putea ap rea în executarea unui astfel de contract. 

2. Repere actuale ale no iunii de contract administrativ 
Existen a sau nu a contractelor administrative, distincte de cele civile, a constituit 

un etern motiv de disput  între speciali tii în drept public i cei în drept privat. 
Dup  decembrie 1989 întâlnim o nou  etap  în evolu ia teoriei contractului 

administrativ, îns i Constitu ia din 1991 îl recunoa te f r  a-l califica expres cu 
denumirea de „contract administrativ”.  

Este vorba de art. 136 alin. (4) care declar , pe de o parte, proprietatea public  

inalienabil , iar pe de alt  parte recunoa te posibilitatea existen ei unor mijloace 
juridice de valorificare a bunurilor proprietate public ; este vorba despre: darea în 

administrare, care nu se poate face decât c tre o regie autonom  sau institu ie 
public ; concesiunea; închirierea i darea în folosin  gratuit 1. 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,2 nu numai c  recunoa te 
aceast  no iune, dar o i explic  în art. 2 alin. (1) lit. c) care, în prima fraz  define te 
actul administrativ, iar în fraza a doua prevede c  sunt asimilate actelor 

administrative, în sensul prezentei legi, i contractele încheiate de autorit ile publice 

care au ca obiect: punerea în valoare a bunurilor proprietate public ; executarea 

lucr rilor de interes public; prestarea de servicii publice i achizi ii publice. Legea 
permite c  prin legi speciale pot fi prev zute i alte categorii de contracte 

administrative supuse competen elor instan elor de contencios administrativ. Art. 18 
alin. (4) face i el referire expres  la aceast  sintagm , textul prev zând solu iile pe 

care le poate dispune instan a atunci când ac iunea în contencios administrativ are 

ca obiect un contract administrativ. 

3. Defini ia contractului administrativ 
Dup  cum am afirmat deja, natura juridic  complex  i controversat  a 

contractului administrativ a f cut ca ea s  fie revendicat  atât de speciali tii în dreptul 
public, cât i de cei în drept privat, f când parte, din acest punct de vedere, din 
categoria institu iilor juridice care se afl  la interferen a între cele dou  mari ramuri 

ale dreptului, la „frontiera dintre actul unilateral i contract”3 dup  cum intituleaz  
un autor francez lucrarea consacrat  acestei institu ii. 

                                                 
1 Aceast  ultim  modalitate a fost prev zut  în urma revizuirii Constitu iei. 
2 Republicat  în M. Of. nr. 751 din 6 noiembrie 2007. 
3 Y. Madiot, Aux frontières du contract et de l’acte unilateral: recherches sur la notion d’acte 

mixte en droit public français, LGDJ, Paris, 1971. 
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Contractul administrativ reprezint 1 un acord de voin , dintre o autoritate 

public , aflat  pe o pozi ie de superioritate juridic , pe de o parte, i alte subiecte de 

drept, pe de alt  parte (persoane fizice, persoane juridice sau alte organe ale statului 

subordonate celeilalte p r i), prin care se urm re te satisfacerea unui interes 

general, prin prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucr ri publice sau 

punerea în valoare a unui bun public, supus unui regim de putere public .  
Din defini ie, autoarea citat  desprinde urm toarele tr s turi ale contractului 

administrativ:2 
a) este o conven ie, deci un acord de voin  încheiat între mai multe p r i; 
b) una din p r ile contractului este un subiect determinat, respectiv un organ care 

ac ioneaz  în realizarea puterii publice, un organ administrativ sau alt subiect de drept 
autorizat de un organ administrativ3; 

c) spre deosebire de contractele civile, unde p r ile se afl  pe pozi ie de egalitate 
juridic , în cazul contractului administrativ p r ile nu se bucur  de aceast  egalitate 

juridic , una dintre ele, i anume subiectul determinat, are o pozi ie de superioritate 

fa  de cel lalt subiect al contractului.  
De vreme ce scopul unui contract administrativ este satisfacerea unei nevoi de 

interes general, este firesc, cum se apreciaz  în doctrin , s  nu existe „un echilibru 

perfect de interese, caracteristic contractelor civile i comerciale”4; 
d) obiectul contractului este, de asemenea, determinat, el urm rind satisfacerea 

unui interes general i putând îmbr ca una din urm toarele forme: prestarea unui 

serviciu public; punerea în valoare a unui bun public; efectuarea unei lucr ri 

publice; 

e) clauzele contractului sunt stabilite atât pe cale reglementar , prin lege, cât i 

pe cale conven ional . Dac  analiz m structura unui contract administrativ, de 
exemplu a contractului de concesiune, constat m c , în realitate, avem de-a face cu 
dou  manifest ri de voin  din partea administra iei: una prin care administra ia 
stabile te, de comun acord cu particularul, elemente de con inut care pot face obiectul 
negocierii între ace tia – partea conven ional , i o alt  voin , exprimat  prin 
caietul de sarcini, care este un veritabil act administrativ, care se grefeaz , se sudeaz  
pe acordul de voin , f r  a se putea contopi cu acesta – partea reglementar . Dac  
prima voin  este exprimat  într-un regim juridic mixt, preponderent de drept privat 
dar i de drept public în acela i timp, cea de-a doua voin  este guvernat  exclusiv de 
un regim juridic de drept public5; 
                                                 

1 Verginia Vedina , op. cit., p. 123. 
2 Verginia Vedina , op. cit., p. 123-125. 
3 A. Negoi , Drept administrativ, Ed. Silvy, 1996, p. 176. 
4 I. Iov na , op. cit., p. 75. 
5 E. Demciuc, Nulitatea contractului administrativ, articol ap rut în lucrarea Implica iile Tratatului 

instituind o Constitu ie pentru Europa asupra dreptului public i a serviciilor publice, Sec iunea pentru 
tiin e juridice i administrative, Caietul tiin ific nr. 8/2006, Ed. Burg, Sibiu, 2006, p. 410. 
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f) pozi ia de superioritate a subiectului autoritate public  determin  posibilitatea 

ca acesta s  poat  modifica sau rezilia unilateral contractul, atunci când interesul 
public o cere, spre deosebire de contractele de drept comun care nu pot fi modificate 

decât prin acordul p r ilor sau, în absen a acestui acord, de instan a judec toreasc ; 
g) guvernarea lor de un regim de putere public , spre deosebire de contractele 

civile, care sunt guvernate de dreptul comun1; 
h) forma scris  a contractului administrativ2, care, ca i actul administrativ, nu 

poate avea caracter consensual, el implicând o autoritate care ac ioneaz  în numele 

puterii publice; 
j) competen a instan elor de contencios administrativ pentru solu ionarea 

eventualelor litigii care ar putea ap rea din executarea unui astfel de contract3.  
În literatura de specialitate se apreciaz  c  la încheierea oric rui contract admi-

nistrativ trebuie s  se in  seama de mai multe condi ii, i anume: un consim mânt al 
p r ilor care se oblig ; capacitatea/ competen a p r ilor contractante; un obiect 
determinat/determinabil, licit i posibil; o cauz  licit  i moral ; respectarea formei 
cerut  pentru valabilitatea actului juridic; respectarea condi iei prealabile obligatorii 
(autoriza ia administrativ )4. Nerespectarea acestor condi ii atrage nulitatea 
contractului.  

În doctrina de specialitate s-a propus ca, în temeiul principiului autonomiei 
locale, când rolul autorit ilor administra iei publice locale pentru satisfacerea 
intereselor comunit ii spore te, s-ar impune adoptarea unui cadru juridic unitar de 
reglementare a contractului administrativ, ca principal instrument de implementare a 
responsabilit ilor i sarcinilor legate de exploatarea cu maxim de randament i 
costuri eficiente a bunurilor proprietate public  i privat . De aceea, în lipsa unui cod 
administrativ, se impune calificarea, definirea contractului administrativ, a clauzelor 
sale reglementare, regimul juridic aplicabil acestuia, eliminând astfel practica 
neunitar  a instan elor judec tore ti în a aprecia natura juridic  a acestuia5. 

O alt  propunere interesant  pe care o remarc m, o reprezint  necesitatea 

reglement rii în legisla ia româneasc  a contractului administrativ pentru 
punerea în oper  a descentraliz rii administrative. Acest tip de contract se 
reg se te în Fran a, unde a fost consacrat prin art. 26 din Legea nr. 82-213 din 2 
martie 1982 privind drepturile i libert ile comunelor, departamentelor i regiunilor, 
el este încheiat între reprezentantul statului i executivul departamental sau regional, 
pentru stabilirea modalit ilor prin care serviciile corespunzând noilor competen e ale 
                                                 

1 A. Negoi , op. cit., p. 176. 
2 A. Negoi , op. cit., p. 176. 
3 Pentru o concep ie apropiat , v. A. Iorgovan, Tratat, op. cit., ed. a IV-a, vol. II, p. 116-119.  
4 E. Demciuc, Nulitatea contractului administrativ, articol ap rut în lucrarea Implica iile Tratatului 

instituind o Constitu ie pentru Europa asupra dreptului public i a serviciilor publice, Sec iunea pentru 
tiin e juridice i administrative, Caietul tiin ific nr. 8/2006, Ed. Burg, Sibiu, 2006, p. 419. 

5 N. Miulescu, Contractul administrativ în legisla ia româneasc  actual , în RDP nr. 3/2008,  
p. 38. 


