
Capitolul I. No iuni generale  

privind obliga iile civile i comerciale 

1.1. Considera ii introductive 

1.1.1. Delimitarea dreptului civil de dreptul comercial 

Dreptul civil este acea ramur  de drept privat care reglementeaz
raporturile patrimoniale sau nepatrimoniale stabilite între persoane 
fizice i/sau persoane juridice aflate pe pozi ii de egalitate juridic .1

Astfel cum s-a ar tat în doctrin 2, din aceast  defini ie rezult  c  ele-
mentele definitorii ale dreptului civil sunt: apartenen a sa la sistemul de 
drept românesc; con inutul s u este reprezentat de norme juridice care 
reglementeaz  un anumit fascicul de rela ii sociale; obiectul s u îl 
constituie raporturile juridice patrimoniale i nepatrimoniale; subiectele 
raporturilor juridice civile sunt persoanele fizice i persoanele juridice; 
metoda de reglementare a dreptului civil este egalitatea juridic  a 
p r ilor. 

Dreptul civil reprezint dreptul comun fa  de alte ramuri de drept, 
în special pentru ramurile de drept privat.3

                                               
1 T. Pop, Drept civil român. Teoria general , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 

1993, p. 9; G. Boroi, Drept civil. Partea general . Persoanele, ed. a II-a, Ed. All 
Beck, Bucure ti, 2002, p. 3. 

2 P. Tru c , Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizic .
Persoana juridic , ed. a III-a rev zut i ad ugit , Ed. Universul Juridic, 
Bucure ti, 2005, p. 11. 

3  Rela iile contractuale între p r ile în litigiu sunt guvernate de legisla ia 
civil i comercial , nu de cea fiscal , iar actul încheiat este, în final, un act de 
gestiune încheiat între reclamant ca locator i pârât  ca locatar, iar veniturile 
realizate din aceste activit i economice ale reclaman ilor nu au natura juridic
a taxelor i impozitelor, respectiv a veniturilor fiscale, în sens restrâns (I.C.C.J.,  
s. com., decizia nr. 473 din 17 februarie 2009, www.scj.ro).
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Dreptul comercial1 este, de asemenea, o ramur  de drept privat, parte 
a sistemului de drept românesc, care reglementeaz  raporturile patri-
moniale sau nepatrimoniale din sfera activit ii de comer , considerate de 
lege fapte de comer , care se nasc, de regul , între persoane care au 
calitatea de comerciant i care se afl  pe pozi ie de egalitate juridic .2

Dac  subiectele raporturilor juridice civile sunt persoanele fizice 
i/sau persoanele juridice, c rora nu li se cere o calitate special , în 

cazul raporturilor juridice comerciale, cel pu in una dintre p r i trebuie 
s  aib  calitatea de comerciant. 

Prin s vâr irea, cu caracter profesional, a unor fapte de comer
obiective, dintre cele enumerate la art. 3 C. com., persoana care le 
s vâr e te dobânde te calitatea de comerciant, în conformitate cu dis-
pozi iile art. 7 C. com., potrivit c rora „sunt comercian i aceia care fac 
fapte de comer , având comer ul ca profesiune obi nuit , i societ ile 
comerciale.” 

Deci, au calitatea de comerciant persoanele fizice care s vâr esc 
fapte de comer  ca profesiune obi nuit i societ ile comerciale. 

Devenind comerciant, toate actele i faptele juridice ale persoanei 
respective sunt prezumate a fi comerciale i sunt supuse legii comer-
ciale, potrivit art. 4 C. com. 

Dispozi iile art. 4 C. com. instituie o prezum ie de comercialitate 
pentru toate obliga iile comerciantului, prezum ie care poate fi r stur-
nat , dar numai prin dovedirea fie a caracterului civil al obliga iei, fie a 
caracterului necomercial al acesteia, care rezult  din însu i actul 
s vâr it de comerciant.3

Aplicarea prezum iei de comercialitate tuturor actelor i opera iu-
nilor comerciantului are drept consecin  supunerea acestora regimului 

                                               
1 Commercium (opera iuni legate de marf ), provenit din cum – cu i

merx – marf .
2 I.N. Fin escu, Curs de drept comercial, vol. I, Bucure ti, 1929, p. 7;  

S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 
2008, p. 2. 

3 Calitatea de comerciant a pârâtei nu schimb  natura civil  a obliga iilor 
acesteia, invocate în cauz i calificate astfel de Legea nr. 10/2001, care 
reprezint  temeiul chem rii în judecat i a pârâtei men ionate, natura civil
fiind avut  în vedere ca excep ie i de dispozi iile art. 4 C. com., dispozi ii 
corect aplicate i de c tre instan a a c rei decizie este recurat  (I.C.C.J., s. com. 
decizia nr. 2351 din 26 iunie 2008, www.scj.ro).
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juridic special al obliga iilor comerciale, guvernat de reguli speciale, 
derogatorii de la dreptul comun. 

În conformitate cu prevederile art. 56 C. com., „dac  un act juridic 
este comercial numai pentru una dintre p r i, to i contractan ii sunt 
supu i, încât prive te acest act, legii comerciale, afar  de dispozi iile 
privitoare la persoana chiar a comercian ilor i de cazurile în care legea 
dispune altfel.” A adar, chiar dac , prin încheierea de acte juridice cu 
comercian ii, necomercian ii nu devin comercian i, totu i actul juridic 
respectiv, cu excep iile prev zute de lege, va avea natur  comercial ,
va fi supus legii comerciale, iar litigiile c rora le d  na tere vor fi de 
competen a instan ei comerciale.1

În sens, economic, comer ul este definit ca activitate al c rei scop 
este schimbul i circula ia m rfurilor de la comercian i la consumatori, 
în timp ce, în accep ie juridic , no iunea de „comer ” desemneaz
activit ile de producere i circula ie a m rfurilor, executarea de lucr ri 
i prestarea de servicii.2

Procesul economic de produc ie, circula ie a m rfurilor i consum se 
desf oar  prin intermediul opera iunilor juridice de vânzare, mandat, 
comision, depozit etc., iar normele care reglementeaz  rela iile sociale 
ce se formeaz  în cadrul activit ii de comer  apar in, în principiu, 
dreptului comercial.3

Normele dreptului comercial reglementeaz  mecanisme care faci-
liteaz circula ia rapid  a bunurilor i asigurarea creditului (în eles nu 

                                               
1 Prestarea de servicii medicale c tre popula ie nu este o întreprindere de 

furnitur  în sensul art. 3 pct. 5 C. com., întrucât medicii exercit  o profesie 
liberal , str in  de orice specul  comercial i nu fac un act de comer , nefiind 
incidente deci dispozi iile Codului comercial, natura civil  a rela iilor dintre 
casa de asigur ri de s n tate i furnizorii de servicii medicale rezultând expres 
din dispozi iile art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, lege special  în raport i
de dispozi iile O.U.G. nr. 119/2007 care definesc i contractul comercial, 
neincidente în spe  (I.C.C.J., s. com. decizia nr. 2111 din 12 iunie 2008, 
www.scj.ro).

2 St.D. C rpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, 
2009, p. 9. 

3 S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial pentru înv mântul 
economic, Ed. Universitar , Bucure ti, 2005, p. 14. 



Contracte civile i comerciale4

atât ca amânare în timp a pl ii datoriei, cât mai ales ca încredere, 
bun -credin  ce trebuie s  existe în rela iile dintre comercian i).1

Dac obiectul de reglementare este criteriul principal cu ajutorul 
c ruia ramurile de drept pot fi delimitate unele de altele, în situa iile în 
care un atare criteriu se dovede te a fi insuficient, se poate recurge la 
urm toarele criterii auxiliare: 1. calitatea subiectelor (subiectele rapor-
turilor juridice comerciale, a a cum am ar tat, sunt, de regul , comer-
cian i); 2. caracterul normelor (atât în dreptul civil, cât i în dreptul 
comercial, normele sunt preponderent dispozitive, în special supletive); 
3. caracterul sanc iunilor (în cazul comercian ilor, întâlnim sanc iuni 
specifice, ca, de exemplu, suspendarea activit ii sau a uneia dintre 
activit ile comerciantului, interzicerea de a participa la procedurile de 
achizi ii publice, interzicerea accesului la unele resurse financiare, 
dizolvarea); 4. metoda de reglementare (egalitatea p r ilor, atât în drep-
tul civil, cât i în dreptul comercial). 

Noul Cod civil – Legea nr. 287/2009 2  promoveaz  concep ia 
monist  de reglementare a raporturilor de drept privat într-un singur cod, 
care s  încorporeze totalitatea reglement rilor privitoare la persoane, 
rela iile de familie i rela iile comerciale.3

Potrivit dispozi iilor art. 3 din noul Cod civil, dispozi iile sale se 

aplic i raporturilor dintre profesioni ti, precum i raporturilor dintre 
ace tia i orice alte subiecte de drept civil. Sunt considera i profesioni ti 
to i cei care exploateaz  o întreprindere.

Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematic , de 
c tre una sau mai multe persoane, a unei activit i organizate ce const
în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri sau în prestarea 
de servicii, indiferent dac  are sau nu ca scop ob inerea de profit. 

Totodat , în conformitate cu prevederile art. 6 din proiectul Legii 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „în 
vederea aplic rii dispozi iilor art. 3 C. civ., no iunea de „profesionist” 

                                               
1 Ibidem, p. 17. 
2 Publicat  în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009. 
3 A se vedea S. Angheni, Dreptul comercial – între tradi ionalism i moder-

nism, în C.J. nr. 9/2010, p. 483-485; S. Angheni, Dreptul comercial – între 
dualism i monism, în Colectiv, coord. M. Uliescu, Noul Cod civil. Comentarii,
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010, p. 40-57; St.D. C rpenaru, Dreptul 
comercial în condi iile Noului Cod civil, în C.J. nr. 10/2010, p. 543-546. 



I. No iuni generale privind obliga iile civile i comerciale 5

include no iunile de comerciant, întreprinz tor, agent economic, pre-
cum i orice alte persoane autorizate s  desf oare o activitate cu sau 
f r  caracter economic, astfel cum aceste no iuni sunt prev zute de lege, 
la data intr rii în vigoare a Codului civil. 

În toate actele normative în vigoare, expresiile acte de comer  sau 
fapte de comer  se înlocuiesc cu expresia activit i de produc ie, comer
sau prest ri de servicii, dup  caz.” 

În fine, a a cum s-a ar tat în doctrin , dreptul contractelor speciale 
se afl  situat între teoria general  a obliga iilor i organizarea particular
a unui contract individual. 

No iunea de contract special este dominat  de dou  antinomii: opo-
zi ia dintre regulile generale, i regulile speciale, pe de o parte i, pe de 
alt  parte, opozi ia dintre contractele numite i contractele nenumite.1

În cele ce urmeaz , ne vom referi, mai întâi, la unele elemente ale 
teoriei generale a obliga iilor, pe care le-am considerat absolut necesare 
pentru în elegerea dreptului contractelor speciale iar, mai apoi, vom 
analiza unele dintre contractele speciale reglementate ca figuri juridice 
distincte în Codul civil, în Codul comercial sau în alte legi speciale. 

1.1.2. Contractul – principalul izvor al raporturilor juridice 
civile i comerciale 

De i reprezint  un izvor atât pentru raporturile juridice civile, cât i
pentru raporturile juridice comerciale, între contractul civil i contractul 
comercial exist  deosebiri de regim juridic. 

Regulile care guverneaz  contractele civile sunt aplicabile i con-
tractelor comerciale numai în m sura în care legile comerciale nu 
prev d o altfel de reglementare, derogatorie, dreptul civil constituind 
dreptul comun în privin a organiz rii raporturilor patrimoniale dintre 
particulari.2

                                               
1 Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contracte speciale, Ed. Wolters 

Kluwer, Bucure ti, 2009, p. 3. 
2 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I, ed. a IV-a actuali-

zat  de L. Mihai i R. Popescu, Ed. Universul Juridic, 2006, p. 7. 
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Acele contracte care au ca obiect un imobil, chiar dac  sunt 
încheiate între doi comercian i cu scopul ob inerii de profit, p streaz
caracterul civil.1

Este adev rat c , în viziunea tradi ional  a redactorilor Codului 
comercial, vânzarea-cump rarea comercial  nu poate avea ca obiect 
bunuri imobile, pentru ra iuni de protec ie a actelor juridice privind 
bunurile de mare valoare.2 Totu i, atât în doctrin , cât i în jurispru-
den , s-au adus unele nuan ri acestei concep ii, considerat  prea 
rigid  în contextul socio-economic actual 3 , fiind admis caracterul 
comercial al vânz rii sau închirierii unor bunuri imobile care fac parte 
din fondul de comer 4 ori al închirierii unor bunuri imobile destinate 
unei activit i comerciale.5

                                               
1 Fr. Deak, op. cit., vol. I, p. 8-9. 
2 A se vedea i L. Herovanu, Regimul juridic al imobilelor raportat la fondul 

de comer , în Revista de drept comercial nr. 11/2008, p. 38-47; O. R dulescu,  
P. Rosenberg, A. Tudor, Vânzarea-cump rarea bunurilor imobile este act de 
comer  sau act civil?, în R.D.C. nr. 7-8/2008, p. 21-26. 

3 G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de procedur  civil  adnotat, ed. a 2-a, 
Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2007, p. 18, not  la decizia nr. 2167/2006 a I.C.C.J.,  
s. com. 

4  Fondul de comer  a fost definit ca universalitate de fapt, bun mobil 
incorporal reprezentat de ansamblul bunurilor mobile i imobile, corporale i
incorporale, pe care comerciantul le afecteaz  desf ur rii activit ii comerciale, 
în scopul atragerii clientelei i al ob inerii de profit. 

5 Gh. Piperea, Natura juridic  a opera iunilor imobiliare, în R.D.C.  
nr. 10/2000, p. 149; G. Papu, Despre excluderea imobilelor din domeniul 
dreptului comercial, în R.D.C. nr. 2/1998, p. 69. 

„Litigiul dedus judec ii este supus jurisdic iei comerciale deoarece 
închirierea unui spa iu cu destina ia de magazin de desfacere a produselor 
lactate – de c tre intimat -societate comercial  – constituie un act de comer
subiectiv potrivit art. 4 din C. com. care instituie o prezum ie de comercialitate 
pentru toate obliga iile comerciantului. Întrucât prezum ia de comercialitate nu 
a fost r sturnat  de recurent  – în sensul c  nu s-a f cut dovada faptului c
opera iunea este str in  comerciantului datorit  scopului urm rit de acesta, ci, 
dimpotriv , închirierea a vizat un spa iu cu destina ie comercial , în mod corect 
instan a de apel a re inut natura comercial  a litigiului. 

Potrivit art. 56 C. com., actul juridic care este comercial numai pentru una 
din p r i este supus legii comerciale, afar  de dispozi iile privind persoana chiar 
a comercian ilor, prin urmare opereaz  principiu potrivit c ruia faptele de 
comer  unilaterale sau mixte sunt guvernate de legea comercial , deoarece un 
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Totodat , în conformitate cu dispozi iile art. 3 pct. 8 C. com., sunt 
fapte de comer  întreprinderile de construc ii, adic  acele întreprinderi 
care au ca obiect construirea de edificii noi în scopul de a fi revândute 
sau modificarea, transformarea, amenajarea ori reabilitarea unor 
construc ii, în scop de revânzare. 

1.2. No iuni generale privind obliga iile civile  

1.2.1. Considera ii generale 

Obliga ia (raportul juridic de obliga ie) este raportul juridic în care o 
parte, numit  creditor, poate pretinde celeilalte p r i, numit  debitor, s
execute o presta ie sau mai multe presta ii ce pot fi de a da, a face sau a 
nu face, de regul  sub sanc iunea constrângerii de stat.1

Altfel spus, obliga ia este leg tura de drept (obiectul unei sanc iuni 
statale) ce une te creditorul i debitorul.2

În sens restrâns, termenul de obliga ie denume te numai latura 
pasiv  a raportului juridic obliga ional (care are în con inutul s u
dreptul de crean  al creditorului i obliga ia corelativ  a debitorului), 
respectiv îndatorirea debitorului de a da, a face sau a nu face ceva ce ar 
fi putut s  fac , dac  nu s-ar fi obligat. 

În sistemul Codului nostru civil, contractul apare ca fiind principalul 
izvor al obliga iilor, al turi de celelalte acte juridice (în elese ca mani-
fest ri de voin  în sensul producerii de efecte juridice constând în 
na terea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile), de 
faptele juridice în sens restrâns (în elese ca manifest ri de voin  s vâr-
ite f r  inten ia de a produce efecte juridice, efecte care se produc în 

temeiul legii) i de evenimente (în elese ca împrejur ri independente de 
voin a omului – na tere, moartea etc. – produc toare de consecin e
juridice). 

                                                                                                    

raport juridic unic trebuie supus unei reglement ri unice (I.C.C.J., s. com., 
decizia nr. 3459 din 8 octombrie 2004, în R.D.C. nr. 10/2006, p. 206). 

1 L Pop, Teoria general  a obliga iilor, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000, p. 10. 
2 Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Obliga iile, Ed. Wolters Kluwer, 

Bucure ti, 2009, p. 1. 
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Art. 942 C. civ. define te contractul ca fiind „acordul între dou  sau 
mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dân ii un raport 
juridic.” 

Esen a contractului const  în realizarea acordului de voin e al 
p r ilor, astfel încât contractul nu se poate forma în lipsa consim -
mântului uneia dintre p r i.

Din defini ia legal  a contractului rezult  c  acesta este un act 
juridic bilateral sau multilateral. 

Fiind un act juridic, contractul apare ca manifestare de voin
concordant  a dou  sau mai multe persoane, exprimat  cu inten ia de a 
produce efecte juridice, efecte care constau în na terea, modificarea sau 
stingerea unor raporturi juridice, civile sau comerciale, dup  caz, dup
cum contractul este civil sau comercial.1

Sunt bilaterale actele juridice civile pentru a c ror încheiere valabil
este necesar  realizarea acordului de voin e a dou  p r i i sunt 
multilaterale actele juridice care presupun realizare voin ei concordante 
a trei sau mai multe p r i.

Clasificarea actelor juridice dup  criteriul num rului p r ilor, în acte 
juridice unilaterale i acte juridice bilaterale, nu se confund  cu clasifi-
carea contractelor dup  con inut în contracte unilaterale i contracte 
bilaterale (sinalagmatice). Astfel, contractele, indiferent dac  sunt unila-
terale sau sinalagmatice, sunt acte juridice bilaterale sau multilaterale 
(presupun exprimarea voin ei a dou  sau mai multe p r i). Îns , dac
din contractele unilaterale se nasc obliga ii în sarcina unei singure p r i
(debitorul), cealalt  parte ap rând ca titular al dreptului corelativ (cre-
ditorul), în cazul contractelor bilaterale ambele p r i au atât calitatea de 
creditor, cât i calitatea de debitor, obliga iile p r ilor fiind reciproce i
interdependente.2

Potrivit dispozi iilor art. 944 C. civ., contractul unilateral este con-
tractul în care „una sau mai multe persoane se oblig  c tre una sau mai 
multe persoane, f r  ca acestea din urm  s  se oblige”. 

                                               
1 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele 

dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2001, p. 128. 
2 C. Jora, L. U , Curs de drept civil pentru administra ie public . Elemente 

de teoria drepturilor reale i teoria general  a obliga iilor, Ed. Pro Universitaria, 
Bucure ti, 2007, p. 183. 
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Sunt contracte unilaterale, de exemplu, dona ia, depozitul, mandatul, 
împrumutul. 

În conformitate cu prevederile art. 943 C. civ., contractul este bila-
teral sau sinalagmatic atunci când p r ile se oblig  reciproc una fa  de 
cealalt .

Sunt contracte sinalagmatice, de exemplu, vânzarea-cump rarea, 
loca iunea, schimbul etc. 

În legisla ia i doctrina recente se face distinc ia între contractele 
încheiate între profesioni ti i consumatori, pe de o parte (supuse unui 
regim derogator de la dreptul comun sub aspectul încheierii i inter-
pret rii) i contractele care nu sunt încheiate între profesioni ti i con-
sumatori, pe de alt  parte. Primele dintre acestea sunt reglementate prin 
norme imperative, care au ca scop protec ia consumatorului i care 
privesc, în principal, libertatea de a alege a consumatorului, obliga ia de 
informare a acestuia, interzicerea clauzelor abuzive 1 , termenul de 
reflec ie i de retractare pentru anumite contracte, interdic ia de a se 
face vreo plat  înainte de scurgerea unui termen.2

                                               
1 „Cererea de reziliere a contractului de închiriere din 1991 formulat  de 

reclamanta P.D. care are calitate procesual  activ  în contradictoriu cu SC A.I. 
SRL a fost în mod întemeiat i legal respins  de instan a de fond i instan a de 
apel deoarece potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind 
clauzele abuzive din contractele încheiate între comercian i i consumatori, 
clauze abuzive sunt acele clauze care nu au fost negociate direct cu consu-
matorul i care, prin ele însele sau împreun  cu alte prevederi din contract, 
creeaz  în detrimentul consumatorului i contrar cerin elor bunei credin e, un 
dezechilibru semnificativ între drepturile i obliga iile p r ilor. 

Alin. (2) al articolului precizeaz  când o clauz  contractual  este con-
siderat  ca fiind negociat  direct cu consumatorul, respectiv când aceasta a fost 
stabilit  f r  a da posibilitatea consumatorului s  influen eze natura ei, cum ar fi 
contractele standard preformulate sau condi iile generale de vânzare practicate 
de comercian i pe pia a produsului sau serviciului respectiv. 

În cauz  s-a constatat c  acele clauze invocate de reclamant  ca fiind 
clauze abuzive, nu au acest caracter deoarece contractul de închiriere din 1999 
este un contract negociat între locator i locatar, deci nu cuprinde clauze care 
s  nu fi fost negociate cu consumatorul, în spe  cu locatarul SC R.P. SRL 
(I.C.C.J., s. com., decizia nr. 824 din 29 februarie 2008, www.scj.ro).

2 Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, op. cit., p. 216-217. 



Contracte civile i comerciale10

1.2.2. Dispozi iile noului Cod civil privind defini ia i clasifi-
carea contractelor 

Contractul este acordul de voin e dintre dou  sau mai multe per-
soane cu inten ia de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport 
juridic (art. 1166).1

Contractelor nereglementate de lege (nenumite) li se aplic  dispo-
zi iile de drept comun din Codul civil, iar dac  acestea nu sunt îndes-
tul toare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseam n
cel mai mult (art. 1168). 

Contractul este sinalagmatic atunci când obliga iile n scute din 
acesta sunt reciproce i interdependente. În caz contrar, contractul este 
unilateral chiar dac  executarea lui presupune obliga ii în sarcina 
ambelor p r i2 (art. 1171). 

Contractul prin care fiecare parte urm re te s  î i procure un avantaj 
în schimbul obliga iilor asumate este cu titlu oneros, iar contractul prin 
care una dintre p r i urm re te s  procure celeilalte p r i un beneficiu, 
f r  a ob ine în schimb vreun avantaj, este cu titlu gratuit (art. 1172). 

Este comutativ contractul în care, la momentul încheierii sale, exis-
ten a drepturilor i obliga iilor p r ilor este cert , iar întinderea acestora 
este determinat  sau determinabil , dup  cum este aleatoriu contractul 
care, prin natura lui sau prin voin a p r ilor, ofer  cel pu in uneia dintre 
p r i ansa unui câ tig i o expune totodat  la riscul unei pierderi, ce 
depind de un eveniment viitor i incert (art. 1173). 

Contractul poate fi consensual (atunci când se formeaz  prin simplul 
acord de voin e al p r ilor), solemn (atunci când validitatea sa este 
supus  îndeplinirii unor formalit i prev zute de lege) sau real (atunci 
când, pentru validitatea sa, este necesar  predarea unui bun al debi-
torului (art. 1174). 

Contractul este de adeziune atunci când clauzele sale esen iale sunt 
impuse ori sunt redactate de una dintre p r i, pentru aceasta sau ca 
urmare a instruc iunilor sale, cealalt  parte neavând decât s  le accepte 
ca atare (art. 1175). 

                                               
1  Pentru defini ia i clasificarea contractelor, a se vedea C. Jora, L. U ,

op. cit., p. 179-190. 
2 Pentru efectele speciale ale contractelor sinalagmatice, a se vedea C. Jora, 

L. U , op. cit., p. 216-226. 
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Dup  modul de exprimare a voin ei p r ilor, contractele se clasific
în contracte negociate, contracte de adeziune i contracte obligatorii.  

Contractele negociate sunt acele contracte la încheierea c rora 
p r ile negociaz  liber toate clauzele, f r  a se impune ceva str in voin-
ei p r ilor. 

Contractul negociat este tipul tradi ional de contract, care d  efi-
cien  atât principiului autonomiei de voin , cât i principiului egalit ii 
juridice a p r ilor. 

Contractele de adeziune sunt acele contracte în care clauzele 
contractuale sunt stabilite de una dintre p r i, fie în întregime, fie în cea 
mai mare parte, cocontractantul având numai libertatea de a accepta 
clauzele în forma în care i-au fost propuse, caz în care contractul se 
încheie, fie de a refuza încheierea contractului. A adar, libertate con-
tractual  a uneia dintre p r i se reduce la a accepta sau a refuza oferta 
de contract, con inând clauze prestabilite, formulate de cealalt  parte, 
deci de a adera sau nu la un contract deja redactat. 

Contractele obligatorii sau for ate sunt acele contracte a c ror 
încheiere este impus  de lege, în condi iile reglementate. 

Spre deosebire de contractele de adeziune, în cazul c rora con i-
nutul contractului este impus de una dintre p r i, în cazul contractelor 
for ate, con inutul acestora i condi iile de încheiere sunt stabilite de 
lege pentru protejarea intereselor consumatorilor. 

Contractul-cadru este acordul prin care p r ile convin s  negocieze, 
s  încheie sau s  men in  raporturi contractuale ale c ror elemente 
esen iale sunt determinate de acesta. 

Modalitatea de executare a contractului-cadru, în special termenul i
volumul presta iilor, precum i, dac  este cazul, pre ul acestora sunt 
precizate prin conven ii ulterioare (art. 1176). 

Contractul încheiat cu consumatorii este supus legilor speciale i, în 
completare, dispozi iilor C. civ. (art. 1177). 

A adar, aspectele legate de protec ia consumatorilor au fost consi-
derate de domeniul legilor speciale, chiar dac  dispozi iile Codului civil 
reprezint  în continuare dreptul comun în aceast  materie.  


