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§2. Prejudiciul

I. Evaluarea prejudiciului

Art. 1.531. Repararea integrală. (1) Creditorul are dreptul la repararea integrală 
a preju diciului pe care l‑a suferit din faptul neexecutării.

(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de 
care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de 
chel tuielile pe care creditorul le‑a făcut, într‑o limită rezonabilă, pentru evitarea 
sau limitarea prejudiciului.

(3) Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului nepatrimonial. [R.A.: art. 1084 
C. civ. 1864]

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 2/2014 (M. Of. nr. 411 din 3 iunie 2014), Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a 
admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din 
Codul civil din anul 1864, res pectiv art. 1531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1535 alin. (1) 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, a stabilit că:
„Pot fi acordate daune‑interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată 
a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 230/2011”.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. A se vedea Decizia nr. 75/2020 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, 
redată în extras infra, la art. 1535.

Art. 1.532. Caracterul cert al prejudiciului. (1) La stabilirea daunelor‑interese 
se ţine seama de prejudiciile viitoare, atunci când acestea sunt certe.

(2) Prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei şanse de a obţine un avantaj 
poate fi reparat proporţional cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de 
împrejurări şi de situaţia concretă a creditorului.

(3) Prejudiciul al cărui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se determină 
de instanţa de judecată.

Art. 1.533. Previzibilitatea prejudiciului. Debitorul răspunde numai pentru 
prejudiciile pe care le‑a prevăzut sau pe care putea să le prevadă ca urmare a 
neexecutării la mo mentul încheierii contractului, afară de cazul în care neexecutarea 
este intenţionată ori se datorează culpei grave a aces tuia. Chiar şi în acest din urmă 
caz, daunele‑interese nu cuprind decât ceea ce este consecinţa directă şi necesară 
a neexecutării obligaţiei. [R.A.: art. 1085 C. civ. 1864]

Art. 1.534. Prejudiciul imputabil creditorului. (1) Dacă, prin acţiu nea sau 
omisiunea sa culpabilă, creditorul a contribuit la producerea pre  ju di ciului, despăgu
birile datorate de debitor se vor diminua în mod co res punzător. Această dispoziţie 
se aplică şi atunci când prejudiciul este cauzat în parte de un eveniment al cărui 
risc a fost asumat de creditor.
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(2) Debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le‑ar 
fi putut evita cu o minimă diligenţă.

Art. 1.535. Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti. (1) În cazul în 
care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune 
moratorii, de la sca denţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi 
sau, în lipsă, în cel pre văzut de lege, fără a trebui să do vedească vreun prejudiciu. În 
acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor 
ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda 
lega lă, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.

(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, 
creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune‑interese pentru repararea 
integrală a preju diciului suferit. [R.A.: art. 1088 C. civ. 1864]

Recurs în interesul legii. 1. A se vedea Decizia nr. 2/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra, 
sub art. 1531.
2. Prin Decizia nr. 14/2015 (M. Of. nr. 728 din 29 septembrie 2015), Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursurile 
în interesul legii formulate de Avocatul Poporului şi de procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit:
„– în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţiile băneşti, a dispoziţiilor art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţiile băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar‑fiscale 
în domeniul bancar, a dispoziţiilor art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, dobânda care se acordă pentru sumele încasate cu titlu de 
taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru emisii poluante, restituite prin 
hotărâri judecătoreşti, este dobânda fiscală prevăzută de dispoziţiile art. 124 alin. (1) 
şi alin. (2) din Codul de procedură fiscală, coroborat cu dispoziţiile art. 120 alin. (7) din 
acelaşi act normativ;
– în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 994 din Codul civil din anul 1864, ale 
art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, ale art. 124 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, momentul de la care curge dobânda fiscală pentru 
sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru 
emisii poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătoreşti, este reprezentat de data 
plăţii acestor taxe”.
Notă. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost abrogată prin Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, care 
cuprinde dispoziţii similare celor avute în vedere de Înalta Curte în art. 77, art. 174 alin. (5) 
şi art. 182.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. 1. A se vedea Decizia nr. 21/2015 a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, redată în 
extras supra, la art. 1523.
2. Prin Decizia nr. 31/2020 (M. Of. nr. 539 din 23 iunie 2020), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a admis 
sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova, Secţia I civilă, şi, în interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 22 şi art. 34 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
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utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma anterioară modificării prin Legea 
nr. 233/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, coroborate cu art. 21‑27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, republicată, a stabilit:
„Despăgubirea stabilită în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, nu este compatibilă cu acordarea de daune moratorii întemeiate 
pe prevederile art. 1.535 din Codul civil, pentru neplata respectivei sume în perioada 
cuprinsă între data transferului dreptului de proprietate şi data la care s‑a finalizat judecata 
asupra contestaţiei privind cuantumul despăgubirilor.
Despăgubirea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în procedura 
prevăzută de Legea nr. 255/2010, este compatibilă cu acordarea de daune moratorii 
întemeiate pe prevederile art. 1.535 din Codul civil, în cazul în care acestea sunt solicitate 
pentru perioada ulterioară datei la care s‑a finalizat procedura judiciară de soluţionare a 
contestaţiei prevăzute în art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010”.
3. Prin Decizia nr. 75/2020 (M. Of. nr. 152 din 15 februarie 2021), Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a admis 
sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi a stabilit:
„În interpretarea şi aplicarea art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii 
de personal din sistemul justiţiei, aprobată prin Legea nr. 224/2019, raportat la art. 1.531 
şi art. 1.535 din Codul civil, art. 166 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1‑3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri financiar‑fiscale în domeniul bancar, aprobată prin 
Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, alături de dobânda remuneratorie prevăzută 
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019, se pot acorda dobânzi penalizatoare 
la drepturile salariale restante ce intră în domeniul de aplicare al aceluiaşi act normativ 
pentru perioada anterioară emiterii ordinelor/deciziilor de acordare a drepturilor salariale, 
respectiv diferenţa dintre dobânda penalizatoare şi cea remuneratorie, pentru perioada 
ulterioară emiterii aceloraşi ordine sau decizii”.

Legislaţie conexă: Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013).

Art. 1.536. Daunele moratorii în cazul obligaţiilor de a face. În ca zul altor 
obligaţii decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, exe cutarea cu în târziere 
dă întot deauna dreptul la daune‑interese egale cu dobânda legală, calculată de la 
data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligaţiei, 
cu excepţia cazului în care s‑a stipulat o clauză penală ori creditorul poate dovedi 
un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea obligaţiei.

Art. 1.537. Dovada prejudiciului. Dovada neexecutării obligaţiei nu îl scuteşte 
pe creditor de proba prejudiciului, cu excepţia cazului în care prin lege sau prin 
convenţia părţilor se prevede altfel.
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II. Clauza penală şi arvuna

Art. 1.538. Clauza penală. (1) Clauza penală este aceea prin care părţile 
stipulează că de bitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul ne executării 
obligaţiei principale.

(2) În caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silită în natură 
a obli gaţiei principale, fie clauza penală.

(3) Debitorul nu se poate libera oferind despăgubirea convenită.
(4) Creditorul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ţinut să dovedească 

vreun prejudiciu.
(5) Dispoziţiile privitoare la clauza penală sunt aplicabile convenţiei prin care 

creditorul este îndreptăţit ca, în cazul rezoluţiunii sau rezilierii con tractului din culpa 
debitorului, să păstreze plata parţială făcută de acesta din urmă. Sunt exceptate 
dispoziţiile privitoare la arvună. [R.A.: art. 1066 C. civ. 1864]

Legea de aplicare: Art. 115. Clauza penală convenită după intrarea în vigoare a Codului 
civil produce efectele pre văzute de acesta, indiferent de data naşterii obligaţiei principale. 

Art. 1.539. Cumulul penalităţii cu executarea în natură. Creditorul nu poate 
cere atât executarea în natură a obligaţiei principale, cât şi plata penalităţii, afară 
de cazul în care penalitatea a fost stipulată pentru ne exe cutarea obligaţiilor la timp 
sau în locul stabilit. În acest din urmă caz, creditorul poate cere atât executarea 
obligaţiei principale, cât şi a pena lităţii, dacă nu renunţă la acest drept sau dacă nu 
acceptă, fără rezerve, executarea obligaţiei. [R.A.: art. 1069 C. civ. 1864]

Art. 1.540. Nulitatea clauzei penale. (1) Nulitatea obligaţiei principale o atra‑
ge pe aceea a clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu o atrage pe aceea a 
obligaţiei prin cipale.

(2) Penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligaţiei a devenit 
imposibilă din cauze neimputabile debitorului. [R.A.: art. 1067 C. civ. 1864]

Art. 1.541. Reducerea cuantumului penalităţii. (1) Instanţa nu poate reduce 
pena litatea decât atunci când:

a) obligaţia principală a fost executată în parte şi această executare a profitat 
credi torului;

b) penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de 
părţi la încheierea contractului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), penalitatea astfel redusă trebuie însă să 
rămână superioară obligaţiei principale.

(3) Orice stipulaţie contrară se consideră nescrisă. [R.A.: art. 1070 C. civ. 1864]

Art. 1.542. Obligaţia principală indivizibilă. Atunci când obligaţia prin cipală 
este indivizibilă, fără a fi solidară, iar neexecutarea acesteia rezultă din fapta unuia 
dintre codebitori, penalitatea poate fi cerută fie în totalitate celui care nu a executat, 
fie celorlalţi codebitori, fiecăruia pentru partea sa. Aceştia păstrează dreptul de 
regres în contra celui care a provocat ne executarea. [R.A.: art. 1071 C. civ. 1864]

Art. 1.543. Obligaţia principală divizibilă. (1) Atunci când obligaţia principală 
este divizibilă, penalitatea este, de asemenea, divizibilă, fiind suportată numai 
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de codebitorul care este vinovat de neexecutare şi numai pentru partea de care 
acesta este ţinut.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică atunci când clauza penală a fost stipulată 
pentru a împiedica o plată parţială, iar unul dintre codebitori a îm piedicat executarea 
obligaţiei în totalitate. În acest caz, întreaga penalitate poate fi cerută acestuia 
din urmă, iar de la ceilalţi codebitori numai propor ţional cu partea fiecăruia din 
datorie, fără a limita regresul acestora împo triva celui care nu a executat obligaţia. 
[R.A.: art. 1072 C. civ. 1864]

Art. 1.544. Arvuna confirmatorie. (1) Dacă, la momentul încheierii contractului, 
o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, 
în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau, după 
caz, restituită.

(2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obligaţia fără justificare, cealaltă 
parte poate declara rezoluţiunea contractului, reţinând arvuna. Atunci când neexe‑
cutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara 
rezoluţiunea con tractului şi poate cere dublul acesteia.

(3) Creditorul obligaţiei neexecutate poate însă opta pentru executare sau 
pentru rezoluţiunea contractului şi repararea prejudiciului potrivit drep tului comun.

Art. 1.545. Arvuna penalizatoare. Dacă în contract este stipulat expres dreptul 
uneia dintre părţi sau dreptul ambelor părţi de a se dezice de con tract, cel care 
denunţă contractul pierde arvuna dată sau, după caz, trebuie să restituie dublul 
celei primite.

Art. 1.546. Restituirea arvunei. Arvuna se restituie când contractul încetează 
din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părţi. [R.A.: art. 1297 şi art. 1298 
C. civ. 1864]

§3. Vinovăţia debitorului

Art. 1.547. Vinovăţia debitorului. Debitorul este ţinut să repare preju diciul 
cauzat cu intenţie sau din culpă. [R.A.: art. 1082 C. civ. 1864]

Art. 1.548. Prezumţia de culpă. Culpa debitorului unei obligaţii con tractuale 
se prezumă prin simplul fapt al neexecutării.

Secţiunea a 5‑a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor

Art. 1.549. Dreptul la rezoluţiune sau reziliere. (1) Dacă nu cere exe cutarea 
silită a obligaţiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau, după caz, 
rezilierea con tractului, precum şi la daune‑interese, dacă i se cuvin.

(2) Rezoluţiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci când 
exe cutarea sa este divizibilă. De asemenea, în cazul contrac tului plurilateral, neîn
deplinirea de către una dintre părţi a obligaţiei nu atrage rezoluţiunea contractului 
faţă de celelalte părţi, cu excepţia cazului în care prestaţia neexecutată trebuia, 
după circumstanţe, să fie considerată esenţială.

(3) Dacă nu se prevede altfel, dispoziţiile referitoare la rezoluţiune se aplică şi 
în cazul rezilierii. [R.A.: art. 1020 C. civ. 1864]
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Art. 1.550. Modul de operare. (1) Rezoluţiunea poate fi dispusă de instanţă, 
la cerere, sau, după caz, poate fi declarată unilateral de către par tea îndreptăţită.

(2) De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părţile au 
convenit astfel, rezoluţiunea poate opera de plin drept. [R.A.: art. 1021 C. civ. 1864]

Art. 1.551. Reducerea prestaţiilor. (1) Creditorul nu are dreptul la rezo luţiune 
atunci când neexecutarea este de mică însemnătate. În cazul contractelor cu 
executare succesivă, creditorul are dreptul la reziliere, chiar dacă neexecutarea 
este de mică însemnătate, însă are un caracter repetat. Orice stipulaţie contrară 
este considerată nescrisă.

(2) El are însă dreptul la reducerea proporţională a prestaţiei sale dacă, după 
împre jurări, aceasta este posibilă.

(3) Dacă reducerea prestaţiilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul 
decât la daune‑interese.

Art. 1.552. Rezoluţiunea unilaterală. (1) Rezoluţiunea sau rezilierea contrac tului 
poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părţile au convenit 
astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat 
obligaţia în termenul fixat prin punerea în întâr ziere.

(2) Declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere trebuie făcută în termenul de 
prescripţie prevăzut de lege pentru acţiunea corespunzătoare acestora.

(3) În toate cazurile, declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere se înscrie în 
cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opo zabilă terţilor.

(4) Declaraţia de rezoluţiune este irevocabilă de la data comunicării ei către 
debitor sau, după caz, de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 1.553. Pactul comisoriu. (1) Pactul comisoriu produce efecte dacă 
prevede, în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau 
rezilierea de drept a contractului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), rezoluţiunea sau rezilierea este subor donată 
punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s‑a convenit că ea va rezulta 
din simplul fapt al neexecutării.

(3) Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres 
condiţiile în care pactul comisoriu operează.

Art. 1.554. Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii. (1) Contractul desfi inţat prin 
rezo luţiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat. Dacă prin lege nu se prevede 
altfel, fiecare parte este ţinută, în acest caz, să restituie celeilalte părţi prestaţiile primite.

(2) Rezoluţiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la solu ţionarea 
diferen delor ori asupra celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de 
rezoluţiune.

(3) Contractul reziliat încetează doar pentru viitor.

Secţiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare  
a obligaţiilor contractuale

Art. 1.555. Ordinea executării obligaţiilor. (1) Dacă din convenţia părţilor sau 
din împrejurări nu rezultă contrariul, în măsura în care obligaţiile pot fi executate 
simultan, părţile sunt ţinute să le execute în acest fel.
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(2) În măsura în care executarea obligaţiei unei părţi necesită o pe rioadă de 
timp, acea parte este ţinută să execute contractul prima, dacă din convenţia părţilor 
sau din împreju rări nu rezultă altfel.

Art. 1.556. Excepţia de neexecutare. (1) Atunci când obligaţiile năs cute 
dintr‑un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părţi nu execută sau nu 
oferă executarea obligaţiei, cealaltă parte poate, într‑o mă sură corespunzătoare, 
să refuze executarea pro priei obligaţii, afară de cazul în care din lege, din voinţa 
părţilor sau din uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi.

(2) Executarea nu poate fi refuzată dacă, potrivit împrejurărilor şi ţinând seama de 
mica însemnătate a prestaţiei neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei‑credinţe.

Art. 1.557. Imposibilitatea de executare. (1) Atunci când imposibili tatea de 
executare este totală şi definitivă şi priveşte o obligaţie contractuală importantă, 
contractul este desfiinţat de plin drept şi fără vreo notificare, chiar din momentul 
producerii evenimentului fortuit. Dispoziţiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile în 
mod corespunzător.

(2) Dacă imposibilitatea de executare a obligaţiei este temporară, creditorul poate 
sus penda executarea propriilor obligaţii ori poate obţine desfiinţarea contractului. 
În acest din urmă caz, regulile din materia rezo luţiunii sunt aplicabile în mod 
corespunzător.

Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului

Secţiunea 1. Măsurile conservatorii

Art. 1.558. Măsurile conservatorii. Creditorul poate să ia toate măsurile 
necesare sau utile pentru conservarea drepturilor sale, precum asigurarea dovezilor, 
îndeplinirea unor formalităţi de publicitate şi informare pe contul debitorului, exercitarea 
acţiunii oblice ori luarea unor măsuri asigurătorii.

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Art. 1.559. Măsurile asigurătorii. Principalele măsuri asigurătorii sunt sechestrul 
şi poprirea asigurătorie. Măsurile asigurătorii se iau în confor mitate cu dispoziţiile 
Codului de procedură civilă.

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Secţiunea a 2‑a. Acţiunea oblică

Art. 1.560. Noţiune. (1) Creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate 
să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul 
creditorului, refuză sau neglijează să le exercite.
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(2) Creditorul nu va putea exercita drepturile şi acţiunile care sunt strâns legate 
de persoana debitorului.

(3) Cel împotriva căruia se exercită acţiunea oblică poate opune credi torului 
toate mijloacele de apărare pe care le‑ar fi putut opune debitorului. [R.A.: art. 974 
C. civ. 1864]

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată. 

Art. 1.561. Efectele admiterii acţiunii oblice. Hotărârea judecăto reas  că de 
admitere a acţiunii oblice profită tuturor creditorilor, fără nicio pre ferinţă în favoarea 
creditorului care a exercitat acţiunea.

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Secţiunea a 3‑a. Acţiunea revocatorie

Art. 1.562. Noţiune. (1) Dacă dovedeşte un prejudiciu, creditorul poa te cere 
să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor în frauda 
drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi măreşte o 
stare de insolvabilitate.

(2) Un contract cu titlu oneros sau o plată făcută în executarea unui asemenea 
contract poate fi declarată inopozabilă numai atunci când terţul contractant ori cel 
care a primit plata cunoştea faptul că debitorul îşi creează sau îşi măreşte starea 
de insolvabilitate. [R.A.: art. 975 C. civ. 1864]

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Art. 1.563. Condiţii privitoare la creanţă. Creanţa trebuie să fie certă la data 
intro ducerii acţiunii.

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Art. 1.564. Termen de prescripţie. Dacă prin lege nu se prevede altfel, dreptul 
la acţiune se prescrie în termen de un an de la data la care cre ditorul a cunoscut 
sau trebuia să cunoască prejudiciul ce rezultă din actul atacat.

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Art. 1.565. Efectele admiterii acţiunii. (1) Actul atacat va fi declarat inopozabil 
atât faţă de creditorul care a introdus acţiunea, cât şi faţă de toţi ceilalţi creditori care, 
putând introduce acţiunea, au intervenit în cauză. Aceştia vor avea dreptul de a fi plătiţi 
din preţul bunului urmărit, cu respec tarea cauzelor de preferinţă existente între ei.
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(2) Terţul dobânditor poate păstra bunul plătind creditorului căruia profită 
admiterea acţiunii o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta din urmă prin 
încheierea actului. În caz contrar, hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii 
revocatorii indispo nibilizează bunul până la încetarea exe cutării silite a creanţei pe 
care s‑a întemeiat ac ţiu nea, dispoziţiile pri vitoare la publicitatea şi efectele clauzei 
de inalienabilitate aplicându‑se în mod corespunzător.

Legea de aplicare: Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558‑1.565 din Codul civil se aplică şi 
creditorilor ale căror creanţe s‑au născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă 
scadenţa se situează după această dată.

Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

Capitolul I. Cesiunea de creanţă

Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general

Art. 1.566. Noţiune. (1) Cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul 
ce dent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ.

(2) Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică:
a) transferului creanţelor în cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu 

universal;
b) transferului titlurilor de valoare şi altor instrumente financiare, cu excepţia 

dispoziţiilor secţiunii a 2‑a din prezentul capitol.

Legea de aplicare: Art. 117. (1) Creanţa transmisă prin cesiune sau subrogaţie, intervenită 
după data intrării în vigoare a Codului civil, îşi păstrează regimul stabilit de normele 
în vigoare la data naşterii creanţei. (2) Obligaţia transmisă prin preluare de datorie îşi 
păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data naşterii obligaţiei.

Art. 1.567. Felurile cesiunii. (1) Cesiunea de creanţă poate fi cu titlu oneros 
sau cu titlu gratuit.

(2) Dacă cesiunea este cu titlu gratuit, dispoziţiile prezentei secţiuni se comple‑
tează în mod corespunzător cu cele din materia contractului de donaţie.

(3) Dacă cesiunea este cu titlu oneros, dispoziţiile prezentului capitol se comple
tează în mod corespunzător cu cele din materia contractului de vânzare‑cumpărare 
sau, după caz, cu cele care reglementează orice altă operaţiune juridică în cadrul 
căreia părţile au convenit să se execute prestaţia constând în transmiterea unei 
creanţe.

Art. 1.568. Transferul drepturilor. (1) Cesiunea de creanţă transferă cesio‑
narului:

a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată;
b) drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate.
(2) Cu toate acestea, cedentul nu poate să predea cesionarului, fără acordul 

consti tuitorului, posesia bunului luat în gaj. În cazul în care consti tuitorul se opune, 
bunul gajat rămâne în custodia cedentului.
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Art. 1.569. Creanţe care nu pot fi cedate. (1) Nu pot face obiectul unei cesiuni 
crean ţele care sunt declarate netransmisibile de lege.

(2) Creanţa ce are ca obiect o altă prestaţie decât plata unei sume de bani poate 
fi cedată numai dacă cesiunea nu face ca obligaţia să fie, în mod substanţial, mai 
oneroasă.

Art. 1.570. Clauza de inalienabilitate. (1) Cesiunea care este interzisă sau 
limitată prin convenţia cedentului cu debitorul nu produce efecte în privinţa debi
torului decât dacă:

a) debitorul a consimţit la cesiune;
b) interdicţia nu este expres menţionată în înscrisul constatator al crean ţei, 

iar cesio narul nu a cunoscut şi nu trebuia să cunoască existenţa inter dicţiei la 
momentul cesiunii;

c) cesiunea priveşte o creanţă ce are ca obiect o sumă de bani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu limitează răspunderea cedentului faţă de debitor 

pentru în căl carea interdicţiei de a ceda creanţa.

Art. 1.571. Cesiunea parţială. (1) Creanţa privitoare la o sumă de bani poate 
fi cedată în parte.

(2) Creanţa ce are ca obiect o altă prestaţie nu poate fi cedată în parte decât 
dacă obligaţia este divizibilă, iar cesiunea nu face ca aceasta să devină, în mod 
substanţial, mai oneroasă pentru debitor.

Art. 1.572. Creanţe viitoare. (1) În caz de cesiune a unei creanţe vi itoare, actul 
trebuie să cuprindă elementele care permit identificarea crean ţei cedate.

(2) Creanţa se consideră transferată din momentul încheierii contractului de 
cesiune.

Art. 1.573. Forma cesiunii. (1) Creanţa este cedată prin simpla con venţie a 
cedentului şi a cesionarului, fără notificarea debitorului.

(2) Consimţământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după împrejurări, 
creanţa este legată în mod esenţial de persoana creditorului.

Art. 1.574. Predarea înscrisului constatator al creanţei. (1) Ceden tul este 
obligat să remită cesionarului titlul constatator al creanţei aflat în posesia sa, precum 
şi orice alte înscrisuri doveditoare ale dreptului transmis.

(2) În caz de cesiune parţială a creanţei, cesionarul are dreptul la o copie 
lega lizată a înscrisului constatator al creanţei, precum şi la menţionarea cesiunii, 
cu semnătura păr ţilor, pe înscrisul original. Dacă cesionarul do bân  deşte şi restul 
creanţei, devin aplica bile dispoziţiile alin. (1). [R.A.: art. 1391 C. civ. 1864]

Art. 1.575. Efectele cesiunii înainte de notificare. (1) Cesiunea de creanţă 
produce efecte între cedent şi cesionar, iar acesta din urmă poate pretinde tot ceea 
ce primeşte cedentul de la debitor, chiar dacă cesiunea nu a fost făcută opozabilă 
debitorului.

(2) Cesionarul poate, în aceleaşi împrejurări, să facă acte de conservare cu 
privire la dreptul cedat.
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Art. 1.576. Dobânzile scadente şi neîncasate. Dacă nu s‑a convenit altfel, 
dobânzile şi orice alte venituri aferente creanţei, devenite scadente, dar neîncasate 
încă de cedent, se cuvin cesionarului, cu începere de la data cesiunii.

Art. 1.577. Costuri suplimentare. Debitorul are dreptul să fie des pă gubit 
de cedent şi de cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune.

Art. 1.578. Comunicarea şi acceptarea cesiunii. (1) Debitorul este ţinut să 
plătească cesionarului din momentul în care:

a) acceptă cesiunea printr‑un înscris cu dată certă;
b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în for mat 

electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil 
creanţa cedată şi se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei 
cesiuni parţiale, trebuie indicată şi întinderea cesiunii.

(2) Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate 
libera decât plătind cedentului.

(3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate 
cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii.

(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să sus pende plata.
(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu 

este comunicată debitorului. [R.A.: art. 1393 C. civ. 1864]

Art. 1.579. Opozabilitatea cesiunii unei universalităţi de creanţe. Ce siunea 
unei universalităţi de creanţe, actuale sau viitoare, nu este opo zabilă terţilor decât 
prin înscrie rea cesiunii în arhivă. Cu toate acestea, ce siunea nu este opozabilă 
debitorilor decât din momentul comunicării ei.

Art. 1.580. Comunicarea odată cu cererea de chemare în judecată. Atunci 
când cesiunea se comunică odată cu acţiunea intentată împotriva debitorului, 
acesta nu poate fi obligat la cheltuieli de judecată dacă plăteşte până la primul 
termen, afară de cazul în care, la momentul comunicării cesiunii, debitorul se afla 
deja în întârziere.

Art. 1.581. Opozabilitatea cesiunii faţă de fideiusor. Cesiunea nu este 
opozabilă fideiusorului decât dacă formalităţile prevăzute pentru opo za bilitatea 
cesiunii faţă de debitor au fost îndeplinite şi în privinţa fideiu sorului însuşi.

Art. 1.582. Efectele cesiunii între cesionar şi debitorul cedat. (1) Debitorul 
poate să opună cesionarului toate mijloacele de apărare pe care le‑ar fi putut invoca 
împotriva cedentului. Astfel, el poate să opună plata făcută cedentului înainte ca 
cesiunea să îi fi devenit opozabilă, indiferent dacă are sau nu cunoştinţă de existenţa 
altor cesiuni, precum şi orice altă cauză de stingere a obligaţiilor survenită înainte 
de acel moment.

(2) Debitorul poate, de asemenea, să opună cesionarului plata pe care el însuşi 
ori fideiusorul său a făcut‑o cu bună‑credinţă unui creditor aparent, chiar dacă au fost 
înde plinite formalităţile cerute pentru a face opozabilă cesiunea debitorului şi terţilor.

(3) În cazul în care cesiunea i‑a devenit opozabilă prin acceptare, debi torul cedat 
nu mai poate opune cesionarului compensaţia pe care o putea invoca în raporturile 
cu ce dentul. [R.A.: art. 1395 C. civ. 1864]
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Legea de aplicare: Art. 158. În cazul cesiunii de creanţă încheiate în scop de garanţie, 
dispoziţiile privind executarea din titlul XI al cărţii a V‑a a Codului civil vizează numai exe‑
cutarea drepturilor cesionarului cu privire la transferul creanţei cedate, iar nu drepturile 
cesionarului asupra debitorului cedat. 

Art. 1.583. Cesiuni succesive. (1) Atunci când cedentul a transmis aceeaşi 
creanţă mai multor cesionari succesivi, debitorul se liberează plătind în temeiul 
cesiunii care i‑a fost comunicată mai întâi sau pe care a acceptat‑o mai întâi printr‑un 
înscris cu dată certă.

(2) În raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiaşi creanţe este preferat 
cel care şi‑a înscris mai întâi cesiunea la arhivă, indiferent de data cesiunii sau a 
comunicării acesteia către debitor. [R.A.: art. 99 din Legea nr. 99/1999, Titlul VI]

Art. 1.584. Efectele cesiunii parţiale între cesionarii creanţei. În cazul unei 
cesiuni parţiale, cedentul şi cesionarul sunt plătiţi proporţional cu valoarea creanţei 
fiecăruia dintre ei. Această regulă se aplică în mod co respunzător cesionarilor care 
dobândesc împreună aceeaşi creanţă.

Art. 1.585. Obligaţia de garanţie. (1) Dacă cesiunea este cu titlu oneros, 
ceden tul are, de drept, obligaţia de garanţie faţă de cesionar.

(2) Astfel, cedentul garantează existenţa creanţei în raport cu data cesiunii, 
fără a răspunde şi de solvabilitatea debitorului cedat. Dacă ce dentul s‑a obligat 
expres să garan teze pentru solvabilitatea debitorului cedat, se prezumă, în lipsa 
unei stipulaţii contrare, că s‑a avut în vedere numai solvabilitatea de la data cesiunii.

(3) Răspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se întinde până la 
concurenţa preţului cesiunii, la care se adaugă cheltuielile suportate de cesionar 
în legătură cu cesiunea.

(4) De asemenea, dacă cedentul cunoştea, la data cesiunii, starea de insolvabilitate 
a debitorului cedat, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind 
răspun derea vânzătorului de rea‑credinţă pentru viciile ascunse ale bunului vândut.

(5) În lipsă de stipulaţie contrară, cedentul cu titlu gratuit nu garantează nici 
măcar existenţa creanţei la data cesiunii. [R.A.: art. 1392 şi art. 1397 C. civ. 1864]

Art. 1.586. Răspunderea cedentului pentru evicţiune. (1) În toate cazurile, 
cedentul răspunde dacă, prin fapta sa proprie, singură ori concu rentă cu fapta unei 
alte persoane, cesionarul nu dobândeşte creanţa în patrimoniul său ori nu poate 
să o facă opozabilă terţilor.

(2) Într‑un asemenea caz, întinderea răspunderii cedentului se determi nă potrivit 
dis po ziţiilor art. 1.585 alin. (4).

Secţiunea a 2‑a. Cesiunea unei creanţe constatate 
 printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtător

Art. 1.587. Noţiune şi feluri. (1) Creanţele încorporate în titluri nomi native, 
la ordin ori la purtător nu se pot transmite prin simplul acord de voinţă al părţilor.

(2) Regimul titlurilor menţionate la alin. (1), precum şi al altor titluri de valoare 
se stabileşte prin lege specială.
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