
Cuvânt-înainte 

Această lucrare este consacrată prezentării şi examinării contractelor 
civile reglementate de către Codul civil, precum şi de către diverse acte 
normative speciale. Ea este concepută ca un material didactic de bază în 
demersul studierii diverselor categorii de contracte civile. La elaborarea ei 
au fost avute în vedere legislaţia în vigoare până la data de 15 septembrie 
2007, precum şi o importantă parte din literatura de specialitate publicată 
până la acea dată. 

Am găsit de cuviinţă ca, în debutul acestui curs universitar, să procedăm 
la o prezentare rezumativă şi recapitulativă a principalelor probleme ale 
instituţiei contractului, privit ca principal izvor de obligaţii, cu scopul de a 
pune la îndemâna celor interesaţi – în special a studenţilor – a unui material 
teoretic, cu caracter general, a cărui lectură să faciliteze înţelegerea 
materiei fiecăruia dintre contractele analizate. Am optat pentru denumirea 
acestui curs de „contracte civile”, şi nu de „contracte civile speciale” pentru 
motivul principal că, în drept, şi mai ales în fapt, nu există contracte în 
general, sau contracte generale, ci doar contracte concrete de un anumit 
tip, indiferent de modul în care le denumesc părţile, fără ca această împre-
jurare să le confere un caracter special. Pentru că viaţa social-economică 
evidenţiază cel mai pregnant funcţiile fiecărui tip de contract – numit sau 
nenumit –, am găsit potrivit să abordăm şi problematica unor contracte 
civile de tip special (totuşi), cum ar fi cel de mediere şi cel de arbitraj, cu 
convingerea fermă că studiul acestor două tipuri de contracte, având funcţii 
speciale, se poate constitui într-un argument – în plus – potrivit căruia 
contractele sunt instrumente juridice apte să satisfacă necesităţi diverse, 
începând cu naşterea unor situaţii/stări noi şi terminând cu preîntâmpinarea 
ori soluţionarea de către părţi ori de către terţi a unor litigii născute din sau 
în legătură cu anumite contracte. 

Pentru că, în cursul anului 2004, una dintre camerele Parlamentului 
României, mai exact Senatul, a adoptat o anumită variantă a proiectului 
noului Cod civil român, am considerat oportun şi util să examinăm unele din 
contractele pe care le-am avut în vedere şi prin prisma prevederilor men-
ţionate, desigur, în această fază, cu titlu de orientare politico-doctrinară. 
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În fine, cu toate că în ultimii 3-4 ani legislaţia românească – mai ales în 
domeniul proprietăţii – a suferit unele modificări însemnate, cum ar fi cele 
referitoare la eliminarea unor restricţii de ordin procedural privind circulaţia 
juridică a unor bunuri, în special terenuri, am găsit, totuşi, necesar, din 
punct de vedere didactic, să prezentăm, dintr-o perspectivă istorică, fizio-
nomia unei instituţii abrogate în prezent, respectiv aceea a dreptului de 
preempţiune la înstrăinarea unor categorii de terenuri.  
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