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ART. 1.164DESPRE OBLIGAŢII

TITLUL I

Dispoziţii generale

CONŢINUTUL RAPORTULUI OBLIGAŢIONAL
Art. 1.164. – Obligaţia este o legătură  de drept în vir tutea căreia debitorul este ţinut să 

procure o prestaţie creditorului, iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată.

DOCTRINĂ

„Pentru a i  obiect al obligaţiilor civile, prestaţia, indiferent că este pozitivă sau negativă, trebuie 
să îndeplinească anumite cerinţe sau condiţii, și anume: să aibă natură juridică, să i e destinată 
creditorului ori persoanei d esemnate de cre ditor, să i e posibilă, să i e determinată sau cel puţin 
determinabilă și să i e licită și morală.” [L. Pop, Tratat de drept civil, vol. I,  p. 37]

JURISPRUDENŢĂ

DECIZII DE SPEŢĂ

1. Obligaţie propter rem. Obligaţia de a 
obţine certii catul de atestare a dreptului de 
proprietate. Societatea comer cială privatizată 
care, ulterior privatizării, iniţiază procedura de 
obţinere a certii catului de atestare a dreptului 
de proprietate pentr u teren are, conform 
contractului de privatizare și prevederilor art. 1 
din H.G. nr.  834/1991, obligaţia, nu facultatea 
de a obţine eliberarea acestui certii cat. 
Dreptului său de a demara procedurile 
legale premergătoare emit erii certii catului 
îi corespunde obligaţia propter rem a tuturor 
deţinătorilor acestor terenuri, indiferent de 
titlul cu care deţin și cu atât mai mult a celor 
fără titlu, de a permite efectuarea tuturor 
demersurilo r legale necesare atingerii acestui 
scop, inclusiv de a permite accesul pe teren în 
vederea efectuării măsurătorilor cadastrale. 
[C. Ap. București, s. a V-a com., dec. 446/2008, 
www.portal.just.ro]

Nota autorului: S-a mai decis, în practica judiciară 
(C. Ap. Craiova, s. com., dec. nr.  24/2006, în 
C.A.Cr.B.J. 2006, nr. 3, p. 229), că în cazul în care „în 
temeiul actului adiţional la contractul de vânzare-
cumpărare a activului imobiliar, prin care vânzătorul 
și-a asumat obligaţia de a transmite ulterior și 
proprietatea asupra terenului aferent, după obţinerea 

certii catului de atestare a dreptului de proprietate” 
atunci „este admisibilă acţiunea cumpărătorului 
activului având ca obiect «obligaţia de a efectua 
formalităţile cerute de H.G. nr. 834/1991, în vederea 
obţinerii certii catului de atestare a dreptului de 
proprietate», întrucât titularul acţiunii poate i  atât 
cumpărătorul activului, cât și subdobânditorul 
acestuia, deoarece primul are obligaţia de garanţie 
pentru evicţiune, iar secundul este titularul posesiei 
terenului și proprietăţii activului”.

2. Obligaţia AVAS de a întocmi docu mentaţiile 
necesare obţinerii înlesnirilor i scale - obligaţie 
de diligenţă. Obligaţiile asumate de AVAS prin 
contractele de vânzare-cumpărare acţiuni, cu 
privire la obţinerea unor înlesniri bugetare, sunt 
obligaţii de diligenţă, și nu de rezultat, iar faptul 
că autoritatea a întocmit documentaţiile necesare 
și s-au emis ordinele comune cu ministerele 
de resort implicate echivalează cu îndeplinirea 
obligaţiei. Faptul că organele bugetare au pornit 
executarea pentru obligaţiile bugetare respective 
nu reprezintă o neîndeplinire a obligaţiilor 
de către AVAS, obligaţia asumată de aceasta 
nei ind una de rezultat. Obligaţia AVAS faţă 
de cumpărătorul acţiunilor este o obligaţie de 
evicţiune, iar nu o obligaţie contra viciilor, însă, 
întrucât cumpărătorul a cunoscut în momentul 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare 
situaţia i nanciară a societăţii ale cărei acţiuni 
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le-a cumpărat, vânzătorul nu răspunde pentru 
evicţiune. [C. Ap. Craiova, s. com., dec. 
nr. 47/2006, în C.A.Cr.B.J. 2006, nr. 5, p. 238]

3. Contract de vânzare-cumpărare încheiat 
conform art. 9 din Legea nr. 112/1995. Obli-
gaţia unităţii administrativ-teritoriale de a 
înstrăina bunul deţinut de chiriaș constituie 
o «obligaţie in rem». Refuzul unităţii admi-
nistrativ-teritoriale de a înstrăina locuinţa 
în condiţiile Legii nr. 112/2005. Efecte. Obli-
garea unităţii administrativ-teritoriale, prin 
primar, la vânzarea spaţiului locativ al at sub 
incidenţa Legii nr. 112/1995, în condiţiile pre-
văzute de acest act normativ, nu aduce atinge-
re dreptului său de dispoziţie asupra bunului, 
deoarece obligaţia de a vinde este o obligaţie in 
rem, instituită în considerarea obiectului (locu-
inţa preluată în proprietatea statului, care nu se 

restituie fostului proprietar), iar nu o obligaţie 
in personam, reglementată în considerarea su-
biectului, respectiv a unităţii administrativ-
teritoriale; mai mult, trebuie avut în vedere și 
că actualul titular al locuinţelor supuse vân-
zării a deţinut doar un drept de administrare 
asupra acestor imobile, devenind proprietar ca 
efect al legislaţiei de după 22 decembrie 1989, 
iar aplicarea acestor acte normative nu poate 
avea drept consecinţă crearea unor situaţii ine-
chitabile, prin recunoașterea dreptului „noului” 
proprietar de a stabili în mod arbitrar asu-
pra înstrăinării imobilelor al ate sub incidenţa 
Legii nr.  112/1995, în raport de momen-
tul la care chiriașul și-a exprimat opţiunea 
de a cumpăra. [C. Ap. Constanţa, s. civ., dec. 
nr. 344/2009, în C.A.C.B.J. 2009, p. 155]

Nota autorului: A se vedea și infra speţa de sub 
art. 1651 NCC pct. 2.3.

IZVOARELE OBLIGAŢIILOR
Art. 1.165. – Obligaţiile izvorăsc din contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, 

îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată, fapta ilicită, precum și din orice alt act sau fapt 
de care legea leagă nașterea unei obligaţii.

JURISPRUDENŢĂ

DECIZII DE SPEŢĂ

1. Obligaţii sui generis. Obligaţia de desi inţa-
re a unei construcţii executate fără autoriza-
ţie. În momentul edii cării construcţiei fără au-
torizaţie, i ind săvârșită o contravenţie, se naș-
te și obligaţia desi inţării construcţiei, care se 
transmite odată cu dreptul de proprietate asu-
pra imobilului, i ind o obligaţie sui generis, si-
milară celor scriptae in rem. Ceea ce se transmi-
te odată cu dreptul de proprietate nu este răs-
punderea contravenţională, care este personală, 
ci obligaţia de desi inţare a construcţiei ridicată 
fără autorizaţie, care este legată de posesia bu-
nului. [C. Ap. Cluj, s. civ., dec. nr. 440/2009, în 
C.A.Cl.B.J. 2009, nr. 52, p. 148]

2. Coparticipare procesuală pasivă obligato-
rie. Acţiune în demolarea construcţiei exe-
cutate fără autorizaţie. În acţiunile prin care 
se solicită desi inţarea construcţiilor realizate 

nelegal, în situaţia în care cel sancţionat con-
travenţional nu s-a conformat celor dispuse 
prin procesul-verbal de constatare, în teme-
iul Legii nr. 50/1991, părţile sunt stabilite prin 
lege: agentul constatator și contravenientul, 
prin derogare de la normele de drept comun 
privind coproprietatea. Regula coparticipării 
procesuale forţate nu se aplică în materie con-
travenţională, răspunderea i ind personală, iar 
desi inţarea construcţiilor executate ilegal i ind 
o sancţiune administrativă, prin care părţile se 
repun în situaţia anterioară. [C. Ap. Iași, s. civ., 
dec. nr. 491/2010, în C.A.I.B.J. 2010, IV, p. 8]

3. Posibilitatea sesizării instanţei după ră-
mânerea dei nitivă a hotărârii pronunţate în 
analiza plângerii contravenţionale. În mod 
greșit s-a admis excepţia prematurităţii cere-
rii de chemare în judecată pentru desi inţarea 
lucrărilor executate nelegal, având în vedere 
că sesizarea instanţei de judecată a fost făcută 
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după rămânerea dei nitivă a plângerii contra-
venţionale, nei ind necesară irevocabilitatea 
acestei hotărâri. Astfel, dreptul material al re-
clamantei era născut la data sesizării instanţei 
de fond, în condiţiile în care măsurile comple-
mentare dispuse prin procesul-verbal de con-
travenţie, constând în obligaţia de a obţine au-
torizarea lucrărilor executate nelegal, iar în caz 
contrar, desi inţarea lor, nu erau suspendate, ca 
efect al promovării plângerii contravenţionale 
[C. Ap. București, s. civ., dec. nr. 2121/2007, în 
C.A.B.C.P.J.C. 2007, nr. 64, p. 468]

4. Acţiune în demolarea construcţiilor exe-
cutate fără autorizaţie. Sarcina probei în do-
vedirea aducerii la îndeplinire a măsurilor 

dispuse prin procesul-verbal de constatare și 
sancţionare a contravenţiilor. Măsurile dispu-
se conform art.  28 din Legea nr.  50/1991 sunt 
complementare amenzii ca sancţiune contra-
venţională. Instanţa de judecată este sesizată 
numai în situaţia în care contravenientul-pârât 
nu aduce la îndeplinire de bunăvoie, în terme-
nul stabilit, măsura dispusă de agentul consta-
tator. Fiind executorie în vederea restabilirii 
situaţiei anterioare săvârșirii contravenţiei, 
sarcina probei revine contravenientului de a 
face dovada, în forma și modalitatea cerută de 
Legea nr. 50/1991, a îndeplinirii măsurii, ori că 
obligaţia i-a încetat din alte cauze. [C. Ap. Iași, 
s. civ., dec. nr. 459/2010, în C.A.I.B.J. 2010, III, 
p. 26]

TITLUL II
Izvoarele obligaţiilor

CAPITOLUL I

Contractul

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

NOŢIUNE
Art. 1.166. – Contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane cu 

intenţia de a constitui, modii ca sau stinge un raport juridic.

BIBLIOGRAFIE: Cornel Popa, Ruxandra Frangeti, Aplicarea în timp a noului Cod civil în materie 
contractuală, în Curierul Judiciar nr.  10/2011, pp.  490-493; Gheorghe Stancu, Aspecte actuale în 
dreptul contractelor – apariţia dreptului consumului, în Dreptul nr.  12/2008, pp.  68-80 și în Dreptul 
nr. 1/2009, pp. 52-63; Liviu Zidaru, Observaţii cu privire la aplicarea în timp a legii civile, disponibil la 
http://www.juridice.ro/192352/observatii-cu-privire-la-aplicarea-in-timp-a-legii-civile.html.

Art.  102 LPA - (1) Contract ul  este  supus dis poziţiilor l egii în  vigoare la data  când a fost 
încheiat în tot ceea c e privește încheierea,  interpretarea, efectele, ex ecutarea și în cetarea sa.

(2) Modii carea contractului se  face cu respectarea tutu ror condiţiilor  prevăzute de legea 
în vigoare la  data modii cării. În privin ţa elementelor  ce nu fac obiectul  m od ii cării, sunt 
aplicabile dispoziţiile alin. (1). 
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DOCTRINĂ

1. „Regula de principiu privind conl ictele de legi în timp care pot apărea în materie contractuală 
ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod civil este prevăzută de art. 102 din Legea nr. 71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (denumită în continuare «LPA») 
[…] Dispoziţiile legale în cauză fac aplicarea bine-cunoscutului principiu tempus regit actum, 
analizat și dezvoltat de doctrina clasică în dezlegarea problemei neretroactivităţii legii civile. Acest 
principiu a fost explicat prin instituirea regulii conform căreia, în principiu, faptele creatoare, 
modii catoare ori extinctive de situaţii juridice sunt guvernate de legea în vigoare la data când ele 
au avut loc. În temeiul acestor articole, toate contractele încheiate anterior datei de 1 octombrie 
2011 rămân supuse Codului civil din 1864 și legislaţiei speciale în vigoare la data încheierii lor, în 
timp ce contractele încheiate la data 1 octombrie sau ulterior vor i  guvernate de Noul Cod civil. 
Odată stabilit principiul, trebuie însă avut în vedere că LPA reglementează o serie de norme legate 
de aplicarea legii în timp care i e coni rmă regula generală enunţată de art. 102 LPA, i e stabilesc 
anumite nuanţări sau excepţii [...] Modii carea contractului operată după data de 1 octombrie 
2011 va trebui să aibă în vedere dispoziţiile din Noul Cod civil cu privire la încheierea contractului. 
Sunt incluse aici astfel de reguli cum sunt cele din materia răspunderii precontractuale a 
părţilor (art. 1183-1185 NCC), viciile de consimţământ (art. 1206-1224 NCC), obiectul și cauza 
contractului (art.  1225-1239 NCC), forma contractului (art.  1240-1245 NCC) etc. Din păcate, 
după lectura regulilor prevăzute de art.  102 alin. (2) LPA persistă un element important de 
neclaritate: care este totuși legea care urmează a se aplica pentru «interpretarea, efectele, executarea 
și încetarea» clauzelor modii catoare? Există cel puţin două soluţii posibile. Prima dintre ele este 
aplicarea dispoziţiilor Noului Cod civil tuturor aspectelor privitoare la clauzele modii catoare. 
Această soluţie poate pleca de la interpretarea per a contrario a tezei a doua a art.  102 alin. (2) 
LPA («în privinţa elementelor ce nu fac obiectul modii cării, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1)» – 
respectiv acestora continuă să li se aplice legislaţia veche). Consecinţa practică a acestei soluţii ar 
i  aplicarea simultană a Codului civil anterior și a Noului Cod civil aceluiași contract, în funcţie 
de data la care a fost inclusă în contract i ecare clauză în parte. Dii cultăţile practice legate 
de gestionarea de către părţi și de către instanţe a unei asemenea situaţii sunt evidente. Totuși, 
ea nu ar i  cu totul inedită, cel puţin dacă ne gândim la domeniul înrudit al conl ictelor de legi 
în spaţiu. Astfel, se admite potrivit unor soluţii mai vechi, dar reai rmate de art.  2637 alin. (3) 
NCC, faptul că «părţile pot alege legea aplicabilă totalităţii sau numai unei anumite părţi a actului 
juridic», așa încât în această din urmă materie nu se poate exclude posibilitatea aplicării a două 
sisteme de legi distincte aceluiași contract. Totodată, ca eventual suport teoretic suplimentar 
pentru această soluţie, s-ar putea invoca însăși dei nirea contractului, care, potrivit art. 1166 NCC, 
este «acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modii ca sau 
stinge un raport juridic» (s. ns.). Cu alte cuvinte, acordul de modii care a unui contract iniţial poate 
i  încadrat el însuși în noţiunea de «contract», în sensul dei niţiei citate mai sus, cu consecinţa 
aplicării regulii generale tempus regit actum, statuată de art.  102 alin. (1) LPA. A doua soluţie 
posibilă, respectiv aplicarea noii reglementări în privinţa încheierii actului modii cator și a celei 
vechi în privinţa interpretării, efectelor, executării și încetării clauzelor modii catoare, are însă în 
vedere ceea ce spune în mod categoric art. 102 alin. (1) LPA, care se referă la contract» în general, 
fără a face distincţii între momentul în care sunt incluse în contract diverse clauze ale acestuia. 
Mai cu seamă însă această nouă interpretare pleacă de la ceea ce nu spune alin. (2) al art. 102 LPA. 
Astfel, acesta se referă numai la respectarea «condiţiilor prevăzute» de legea nouă. Dacă ar i  avut 
intenţia să aplice integral Noul Cod civil la toate chestiunile legate de clauzele modii catoare ale 
unui contract, ar i  fost foarte simplu pentru legiuitor să reia elementele prevăzute de alin. (1), 
respectiv «încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea» acordului contractual. Totuși 
el nu a optat pentru o asemenea redactare, ci s-a limitat la a se referi, în mod implicit, numai la 
condiţiile care privesc încheierea actului modii cator al contractului. Prin urmare, se poate susţine 
că, pentru toate celelalte aspecte sus-menţionate (respectiv interpretarea, efectele, executarea și 
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încetarea contractului), legea veche continuă să se aplice în mod integral contractelor încheiate 
înainte de 1 octombrie 2011, chiar dacă ele au fost modii cate după această dată.” [Cornel Popa, 
Ruxandra Frangeti, lucr. cit., pp. 490-491]

JURISPRUDENŢĂ
de către cumpărător, nu poate i  considerată ca 
o modii care a clauzei contractuale atât timp 
cât vânzătorul nu a acceptat această modii care. 
Modii carea clauzelor contractului poate inter-
veni numai prin acordul de voinţă exprimat de 
către părţi. [C.S.J., s. com., dec. nr. 78/1995, în 
B.J. - Bază de date]

2) Reevaluarea în mod unilateral de către recla-
mantă a preţului mărfurilor vândute nu poate i  
opusă debitorului, întrucât se încalcă principiul 
consensualismului ce stă la baza încheierii con-
tractului. [C.S.J., s. com., dec. nr. 1086/1996, în 
B.J. - Bază de date]

3) Convenţiile legal încheiate au putere de lege 
între părţile contractante și nu pot i  revoca-
te decât prin înţelegerea acestora. În lipsa unei 
negocieri, furnizorul nu poate modii ca cu de 
la sine putere preţul de livrare al unor produ-
se către benei ciar, atât timp cât are un contract 
cu acesta, renegocierea preţului nei ind posibilă 
prin acord tacit, fără acordul scris al benei cia-
rului. [C.S.J., s. com., dec. nr. 356/1998, în B.J. 
- Bază de date]

4) Modii carea preţului dintr-un contract se 
poate face doar prin manifestarea de voinţă a 
părţilor contractante în acest sens, printr-un 
act adiţional sau prin emiterea unei noi 
facturi acceptate la plată. Revenirea de către 
executantul unor lucrări contractate asupra 
facturii iniţiale, la obiecţiunile benei ciarului 
acestor lucrări și emiterea unei noi facturi, 
acceptate la plată, echivalează cu acordul 
părţilor de modii care a preţului stabilit prin 
contract, fără a i  necesar să se încheie un act 
adiţional. [C.S.J., s. com., dec. nr. 4131/1998, în 
B.J. - Bază de date]

5. Preţ. Executarea necorespunzătoare a obli-
gaţiei de livrare a produselor. Majorarea pre-
ţului ulterior datei livrării și achitării mărfu-
rilor. Efecte. În executarea obligaţiilor comer-
ciale pe care părţile și le-au asumat reciproc, 

DECIZII DE SPEŢĂ

1. Încheierea contractului. Reprezentarea 
părţilor. Contractele comerciale se consideră 
încheiate dacă manifestarea de voinţă a părţilor, 
oferta și acceptarea ofertei sunt concordante. 
Pentru ca pretinsele convenţii să-și poată pro-
duce efecte juridice, se impune să i e încheiate 
cu un reprezentat autorizat al societăţii benei -
ciare, îndreptăţit legal de a reprezenta persoana 
juridică în raporturile cu terţii. [C.S.J., s. com., 
dec. nr.  368/1998, în C.G. Bădoiu, C. Cucu, 
op. cit., nr. 11, p. 25]

2. Contract încheiat în formă simplii cată. 
Condiţii. 1) Simplul aviz de expediţie însoţit de 
factura privind plata contravalorii subansam-
blelor montate naște un raport juridic, cu atât 
mai mult cu cât părţile au întocmit și o notă de 
constatare, prin care au fost stabilite piesele lip-
să și cele care trebuie înlocuite. [C.S.J., s. com., 
dec. nr. 1750/2003, în B.J. - Bază de date]

2) Nu se face dovada cu niciun act că marfa a 
fost livrată în condiţiile existenţei unor rela-
ţii contractuale chiar și în forma simplii cată 
a comenzii urmată de livrare imediată, marfa 
nei ind primită și nici recunoscută a i  coman-
dată de reprezentanţii legali ai societăţii pârâte. 
[C. Ap. București, s. a V-a com., dec. nr. 711/2003, 
în C.G. Bădoiu, C. Cucu, op. cit., nr. 10, p. 23]

3. Încheierea contractului. Rezerve asupra 
clauzei penale. Consecinţe. Câtă vreme părţi-
le nu și-au soluţionat divergenţele asupra unor 
clauze contractuale, neajungând la un acord de 
voinţă, nu se poate constata nulitatea absolută a 
contractului, în temeiul uneia din aceste clauze, 
pentru că o astfel de înţelegere nu s-a încheiat. 
[C. Ap. Pitești, s. com., dec. nr. 655/2003, în B.J. 
- Bază de date]

4. Contract de vânzare-cumpărare. Modii ca-
re unilaterală. Inadmisibilitate. 1) Schimbarea 
modalităţii de plată a preţului, în mod unilateral, 
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reclamanta se al ă în culpă evidentă, în primul 
rând prin aceea că, deși a încasat, în avans, pre-
ţul corespunzător cantităţii de produse, a livrat 
mai puţin, iar în al doilea rând pentru că, în 
loc să livreze doar diferenţa cantitativă a cărei 
contravaloare o încasase, a expediat și un plus 
de produse, a cărui contravaloare i-a fost, de 
asemenea, achitată. În condiţiile reţinute, re-
clamanta nu este îndreptăţită să transfere în 
patrimoniul pârâtei majorarea preţului mări i, 
intervenită după livrarea acesteia, cu importan-
te lipsuri cantitative, și după încasarea preţului. 
[C.S.J., s. com., dec. nr. 254/1998, în B.J. - Bază 
de date]

6. Licitaţie. Preţ de adjudecare. Omisiunea 
introducerii TVA în preţ. Consecinţe. După 

adjudecarea activului la licitaţie publică, vânză-
torul nu mai are posibilitatea să obţină taxa pe 
valoarea adăugată neinclusă în preţul de adju-
decare, deoarece asemenea pretenţii constituie 
o modii care unilaterală a contractului de vân-
zare-cumpărare la licitaţie. [C.S.J., s. com., dec. 
nr. 3207/1999, în B.J. - Bază de date]

7. Conciliere. Penalităţi de întârziere. Nepre-
vederea clauzei penale. Consecinţe. În situaţia 
în care, prin actul de conciliere încheiat de părţi 
pentru stingerea litigiului comercial dintre ele, 
acestea au precizat suma de plată rămasă, fără 
să prevadă și penalităţi de întârziere, instanţa 
nu poate suplini voinţa lor, acordând din oi ciu 
penalităţi. [C.S.J., s. com., dec. nr. 547/1997, în 
B.J. - Bază de date]

REGULILE APLICABILE CONTRACTELOR
Art. 1.167. – (1) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol.
(2) Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevăzute în prezentul cod 

sau în legi speciale.

REGULILE APLICABILE CONTRACTELOR NENUMITE
Art. 1.168. – Contractelor nereglementate de lege li se aplică prevederile prezentului 

capitol, iar dacă acestea nu sunt îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu 
care se aseamănă cel mai mult.

BIBLIOGRAFIE: Ioan Visa, „Poprirea-garanţie”, un nou contract nenumit, în Dreptul nr.  4/2003, 
pp. 129-131.

JURISPRUDENŢĂ
DECIZII DE SPEŢĂ

1. Regim juridic al contractelor nenumite. 
Regulile speciale prevăzute pentru un  contract 
numit nu sunt aplicabile contractelor nenumite. 
Acestora din urm ă le sunt aplicabile regulile 
generale prevăzute pentru obligaţii, iar nu regulile 
speciale prevăzute pentru anume contracte. [Cas., 
s. com., dec. 458/2008, www.legalis.ro]

Nota autorului: În prezent este posibil ca unui 
contract nenumit, în cazul în care regulile generale 
nu sunt îndestulătoare, să i se aplice regulile speciale 
privitoare la contractele cu care se aseamănă cel mai 
mult.

2. Contract de asociere. Libertate de voinţă. 
În virtutea libertăţii de voinţă, părţile semnata-

re ale contractului pot genera un contract ne-
numit, prin care să determine, de comun acord, 
clauzele contractuale și implicaţiile: participa-
rea la benei cii și la pierderi, cuantumul dobân-
zii aplicabile sumelor scadente, obligaţiile părţi-
lor, încetarea asocierii. În speţă, prin contractul 
încheiat între părţi, societatea reclamantă și pâ-
râtul au convenit să desfășoare împreună activi-
tăţi comerciale. Pentru aducerea la îndeplinire 
a prezentului contract societatea reclamantă s-a 
obligat să obţină licenţă de emisie, aprobări și 
vize necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de 
funcţionare a reţelelor, iar pârâtul a împrumu-
tat societatea evocată cu o sumă importantă de 
bani. De asemenea, părţile au determinat prin 
contract câștigurile și pierderile din asociere, 
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în cauza de faţă, nu pot i  reţinute susţinerile 
recurentei, în sensul de a i  abuzivă. În conclu-
zie, clauza privind lipsa proi tului reclamantei 
până la momentul la care pârâtul își va recupe-
ra sumele investite nu poate i  calii cată ca i ind 
leonină, în concret, pentru că pârâtul nu și-a 
atribuit totalitatea câștigurilor și neparticiparea 
la pierderi. Pe de altă parte, principiul libertă-
ţii contractuale permite pierderile în asociere. 
[Cas., s. com., dec. nr. 790/2006, www.legalis.ro]

în sensul că reclamanta nu va benei cia de ni-
ciun procent din proi tul realizat până la data 
când pârâtul își va recupera suma împrumu-
tată, împreună cu dobânda aferentă de 8% lu-
nar, asupra sumei scadente. În ceea ce privește 
obligaţia restituirii sumei împrumutate de către 
reclamantă la care se va aplica o dobândă luna-
ră de 8%, deoarece prin convenţie părţile pot 
determina cuantumul dobânzii, stabilit prin 
acordul ambelor părţi, astfel cum s-a procedat 

LIBERTATEA DE A CONTRACTA
Art. 1.169. – Părţile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conţinutul 

acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri.

BIBLIOGRAFIE: Dan Chirică, Principiul libertăţii de a contracta și limitele sale în materie de 
vânzare-cumpărare, în Dan Chirică, Studii de drept privat, pp.  202-208; George Gîrleșteanu, Valoarea 
juridică a libertăţii contractuale în dreptul român și francez, în Revista de Știinţe Juridice nr.  3/2006, 
pp.  166-183; Elena Mădălina Nica, Libertatea contractuală în contextul protecţiei proprietăţii prin 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - un drept neglijat?, în Revista de Studii și Cercetări Juridice 
nr. 2/2008, pp. 83-94.

DOCTRINĂ

1. „Părţile sunt libere să încheie sau nu acte juridice, își pot alege în mod liber cocontractantul, 
pot determina de comun acord obiectul, clauzele și efectele actelor, le pot modii ca sau desi inţa, 
pot adopta sau repudia, în totul ori în parte, tiparele i xate de lege pentru diferite acte juridice 
(așa-zisele „acte numite”, pot îmbina elementele acestor acte tipice ori pot crea acte juridice noi, 
neprevăzute de lege, își pot exprima consimţământul în forma aleasă de ele, voinţa juridică având 
aceeași ei cacitate indiferent de faptul că a fost manifestată expres sau tacit, uneori tăcerea însăși 
putând produce efecte juridice etc. […] Părţile pot încheia orice act juridic, în condiţiile voite de 
ele, dacă nu se opune o opreliște legală explicită sau implicită și că, în orice caz, aceste opreliști 
sunt de strictă interpretare, ele neputând i  extinse dincolo de câmpul de aplicare prevăzut de lege.” 
[D. Cosma, op. cit., p. 101]

2. „Ordinea publică este o noţiune dii cil de dei nit, deoarece niciun act normativ nu conţine o 
dei niţie a acesteia. Din punct de vedere al conţinutului, ordinea publică diferă de la un stat la 
altul, de la un secol la altul, în funcţie de dezideratele politice, economice și sociale ai rmate și 
urmărite de puterea statală. Doctrina apreciază că sunt de ordine publică toate reglementările care 
alcătuiesc dreptul public, adică acele norme juridice care consi nţesc organizarea puterilor statului, 
precum și raporturile dintre acestea și subiectele dreptului privat, i ecărui tip de stat i indu-i 
specii că o anumită ordine publică. Putem prelua dei niţia că ordinea publică «cuprinde toate 
dispoziţiile imperative ale dreptului public și ale dreptului privat prin care se apără instituţiile 
și valorile de bază ale societăţii, se asigură dezvoltarea economiei de piaţă și ocrotirea socială a 
tuturor persoanelor». Bunele moravuri, ca și ordinea publică, nu au o dei niţie legală, astfel 
încât doctrina și jurisprudenţa au dei nit noţiunea ca «totalitatea regulilor de conduită care s-au 
conturat în conștiinţa societăţii și respectarea cărora s-a impus cu necesitate, printr-o experienţă 
și practica îndelungată. Conţinutul noţiunii i ind, ca și al ordinii publice, variabil în timp și spaţiu, 
instanţele de judecată sunt chemate să determine și să le aplice de la caz la caz». Sancţiunea 


