
 

Capitolul I  
Contractul de vânzare-cumpărare 

Secţiunea I 
Noţiune, reglementare şi caractere juridice 

§ 1. Noţiune 

Vânzarea-cumpărarea este un contract prin care vânzătorul transmite dreptul de 
proprietate (sau un alt drept)1 asupra unui bun al său cumpărătorului, care se obligă 
în schimb să plătească un preţ (în bani)2. 

În consecinţă, cele trei elemente constitutive ale contractului de vânzare-cumpărare 
sunt: lucrul, preţul şi dreptul de proprietate. 

Precizăm că, numai prin natura sa, contractul de vânzare-cumpărare transferă 
dreptul de proprietate, deoarece este posibil ca strămutarea să poată avea ca obiect 
şi un alt drept (decât dreptul de proprietate), precum: un alt drept real (de exemplu, 
dreptul de uzufruct), un drept de creanţă, un drept din domeniul proprietăţii inte-
lectuale sau chiar drepturile succesorale3.  

Astfel, putem aprecia că transmiterea proprietăţii ţine numai de natura contrac-
tului de vânzare-cumpărare, nu şi de esenţa lui. 

Uneori, în loc de „vânzare” se foloseşte termenul de cesiune. Cei doi termeni 
(deşi asemănători) nu sunt însă sinonimi, cesiunea transmiţând întotdeauna un 
drept incorporal (de exemplu, cesiunea unei creanţe, a unui fond de comerţ, a unui 
drept de autor etc.)4. 

                                                
1 Articolul 1294 C. civ. a definit vânzarea ca o convenţie prin care una dintre părţi se 

obligă să transmită celeilalte numai „proprietatea” unui lucru; a se vedea D. Alexandresco, 
Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil român, tom VIII, Bucureşti, 1925, p. 8.  

2 Potrivit art. 1650 alin. (1) C. civ. 2009: „Vânzarea este contractul prin care vânzătorul 
transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în 
schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să-l plătească”. 

3 Potrivit art. 1650 alin. (2) C. civ. 2009: „Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare 
un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept”. 

4 Codul civil român reglementează cesiunea de creanţă în materia contractului de 
vânzare-cumpărare în art. 1391-1398 şi art. 1402-1404. De precizat că este reglementată 
expres numai cesiunea de creanţă sinalagmatică şi cu titlu oneros, ca vânzare-cumpărare; a 
se vedea L. Pop, Cesiunea de creanţă în dreptul civil român, în Dreptul nr. 8/2005, p. 9 şi 
urm. Potrivit art. 1567 alin. (3) C. civ. 2009: „Dacă cesiunea este cu titlu oneros [poate fi şi 
cu titlu gratuit, a se vedea alin. (1) – s.n.], dispoziţiile prezentului capitol se completează în 
mod corespunzător cu cele din materia contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, 
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Pentru a forma obiectul strămutării de către vânzător, dreptul trebuie să fie 
transmisibil, adică să nu fie indisolubil legat de o anumită persoană; deci, nu se pot 
transmite prin vânzare: drepturile personale nepatrimoniale, cele patrimoniale cu 
caracter strict personal şi nici cele constituite prin voinţa părţilor sau a legii, cu 
caracter intuitu personae1. De exemplu, nu pot forma obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare: dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor, dreptul de între-
ţinere, dreptul de pensie etc. 

Precizăm că dispoziţiile Codului civil în materie de vânzare sunt, în lipsa unor 
dispoziţii speciale, aplicabile şi altor contracte translative de proprietate, consti-
tuind, astfel, un drept comun în materie2. 

§ 2. Reglementări interne şi comunitare 

Sediul de bază, în materie de vânzare-cumpărare, se găseşte în Codul civil, 
Cartea a III-a, intitulată „Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte proprie-
tatea”, Titlul V „Despre vinderi”, art. 1294-1404.  

Codul civil, precum şi alte acte normative cuprind reglementări privind diferite 
feluri de vânzări, cunoscute ca varietăţi de vânzare-cumpărare, cărora le sunt 
aplicabile reguli speciale (de exemplu, vânzarea unei moşteniri ori vânzarea 
locuinţelor proprietate de stat în condiţiile: Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995, 
Legii nr. 10/2001 etc.). 

În contextul implementării acquis-ului comunitar, au fost adoptate o serie de 
acte normative care reglementează vânzarea „produselor” în vederea asigurării 
protecţiei consumatorilor. Recentele reglementări constituie, în esenţă, transpuneri 
ale directivelor comunitare3 în domeniul dreptului privat (exemplificăm O.G.  
nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi exercitarea contrac-
telor la distanţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între comercianţi şi consumatori, Legea nr. 245/2004 privind securitatea 
generală a produselor, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, Legea  
nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de pro-
dusele cu defecte etc.). 

 

                                                                                                                     

cu cele care reglementează orice altă operaţiune juridică în cadrul căreia părţile au convenit 
să se execute prestaţia constând în transmiterea unei creanţe”.  

1 A se vedea Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 
1999, p. 10. 

2 Potrivit art. 1651 C. civ. 2009: „Dispoziţiile (...) privind obligaţiile vânzătorului se 
aplică, în mod corespunzător, obligaţiilor înstrăinătorului în cazul oricărui alt contract având 
ca efect transmiterea unui drept, dacă din reglementările aplicabile acelui contract sau din 
cele referitoare la obligaţii în general nu rezultă altfel”.  

3 De exemplu, Directiva nr. 44/1999/CE asupra vânzării bunurilor de consum, Directiva 
nr. 93/13/CEE privitoare la clauzele abuzive, Directiva nr. 97/7/CE privind încheierea 
contractelor la distanţă etc. Pentru amănunte, a se vedea C. Toader, Acquis-ul comunitar în 
domeniul dreptului privat. O sinteză, Editura All Beck, Bucureşti, 2002. 
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§ 3. Caractere juridice 

1). Vânzarea are caracter consensual. Potrivit art. 1295 C. civ.: „Vinderea este 
perfectă între părţi (…) îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra 
preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat” (s.n.).  

Rezultă că, ad validitatem, vânzarea se încheie prin simplu acord de voinţă al 
părţilor (solo consensu) şi fără remiterea lucrului vândut ori a preţului1. 

Vânzarea este însă numai în principiu consensuală2.  
Prin excepţie de la acest principiu, în cazurile special prevăzute de lege, 

vânzarea devine un contract solemn. Astfel, în temeiul art. 2 din Titlul X din Legea 
nr. 247/2005, terenurile pot fi înstrăinate, prin acte juridice inter vivos, numai în 
formă solemnă (autentică).  

Sancţiunea pentru nerespectarea condiţiei de formă cerută ad validitatem este 
nulitatea absolută a actului încheiat cu încălcarea normei imperative a legii. 

De remarcat că forma autentică este cerută imperativ exclusiv pentru înstrăi-
nările sau constituirile de drepturi reale ce au ca obiect terenuri. În concluzie, 
atunci când obiectul material al vânzării este o construcţie (fără teren), forma 
autentică nu este obligatorie (construcţia putând fi valabil înstrăinată prin înscris 
sub semnătură privată)3. 

Dacă vânzarea, având ca obiect un imobil (teren şi construcţie), nu a fost 
încheiată în formă autentică, respectivul cumpărător va dobândi numai un drept de 
superficie (un drept de proprietate asupra construcţiei şi un drept de folosinţă 
asupra terenului), „în privinţa proprietăţii terenului actul valorând numai ca un 
antecontract de vânzare-cumpărare”4. În acelaşi context, doctrina a apreciat că, 
deşi, potrivit art. 1295 C. civ., „vinderea este perfectă” solo consensu, „nimic nu 

                                                
1 A se vedea R. Motica, Fl. Moţiu, Contractul de vânzare-cumpărare. Teorie şi practică 

judiciară, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 8; I. Dogaru, Drept civil. Contracte 
speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 13. Potrivit art. 1240 alin. (2) C. civ. 2009: 
„Voinţa (de a contracta – s.n.) poate fi manifestată şi printr-un comportament care, potrivit 
legii, convenţiei părţilor, practicilor stabilite între acestea sau uzanţelor, nu lasă nicio 
îndoială asupra intenţiei de a produce efectele juridice corespunzătoare”.  

2 Actul juridic consensual reprezintă regula în materie (vorbindu-se, astfel, despre 
principiul consensualismului); a se vedea G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, 
ed. a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 195; D. Lupaşcu, Drept internaţional 
privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 177.  

3 Practic însă, posibilitatea înstrăinării unei construcţii prin act sub semnătură privată a 
devenit posibilă numai după modificarea art. 22 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 prin Legea  
nr. 247/2005, care permite înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe baza 
actului valabil încheiat (înlăturând astfel cerinţa formei autentice a înstrăinării oricăror 
imobile). 

4 Pentru amănunte teoretice şi practice privind dreptul de superficie în materia 
contractului de vânzare-cumpărare, a se vedea I. Sferdian, Discuţii referitoare la dreptul de 
superficie, în Dreptul nr. 6/2006, p. 54 şi urm. 
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împiedică părţile să convină ca o anumită formă scrisă (de exemplu, forma 
autentică) să fie cerută ad validitatem”1. 

De menţionat însă că, ad probationem, în toate cazurile când bunul are o 
valoare mai mare de 2,5 bani2, este cerută forma scrisă (art. 1191 C. civ.). Neres-
pectarea formei scrise, în acest caz, atrage imposibilitatea părţilor contractante de a 
proba existenţa contractului şi a clauzelor sale (proba cu martori nefiind admisă 
decât atunci când există un început de dovadă scrisă).  

Ca excepţie, regula prevăzută de art. 1191 C. civ. nu este aplicabilă terţelor 
persoane, care vor putea dovedi contractul cu orice mijloace de probă (întrucât 
pentru terţi contractul este un simplu fapt juridic). 

Precizăm că, prin art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 455/2001, înscrisul în formă 
electronică, căruia i s-a încorporat o semnătură electronică (executată în condiţiile 
legii), este asimilat înscrisului sub semnătură privată, iar înscrisul în formă 
electronică, căruia i s-a încorporat o semnătură electronică, recunoscut de cel 
căruia i se opune, are acelaşi efect (între părţi) ca şi actul autentic3. 

2). Vânzarea este un contract bilateral (sinalagmatic), pentru că dă naştere la 
obligaţii reciproce între părţile contractante, vânzătorul având, în principal, obli-
gaţia să predea lucrul vândut, iar cumpărătorul să plătească preţul4. 

Caracterul bilateral presupune însă şi interdependenţa obligaţiilor, în sensul că 
prestaţia uneia dintre părţi reprezintă cauza obligaţiei asumate de cealaltă parte5. 

Reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor creează premisele unei prezumţii 
de echilibru economic între prestaţiile părţilor contractului de vânzare-cumpărare.  

De regulă, echilibrul economic se realizează la încheierea contractului, prin 
voinţele reunite ale vânzătorului şi cumpărătorului. Ca excepţie, legea intervine, 
uneori, pentru asigurarea reciprocităţii, interdependenţei şi, mai ales, a unui 
echilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor (de exemplu, Legea  

                                                
1 A se vedea C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, ed. a II-a, Editura All Beck, Bucu-

reşti, 2005, p. 15; D. Chirică, Contractele speciale. Civile şi comerciale, vol. I, Editura 
Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 36-37. 

2 Suma prevăzută în Codul civil (250 lei) a fost transformată prin aplicarea prevederilor 
art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale (M. Of. 
nr. 664 din 23 iulie 2004), potrivit cărora „Toate sumele în monedă veche prevăzute în 
actele normative emise anterior datei de 1 iulie 2005 se înlocuiesc cu sumele în monedă 
nouă, prin împărţirea la 10.000”. 

3 Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi Legea nr. 365/2002 privind 
comerţul electronic transpun dispoziţiile Directivelor nr. 1999/93/CE şi nr. 2000/31/CE. 

4 Potrivit art. 1171 C. civ. 2009: „Contractul este sinalagmatic atunci când obligaţiile 
născute din acesta sunt reciproce şi interdependente. În caz contrar, contractul este unila-
teral chiar dacă executarea lui presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi” (s.n). 

5 Reciprocitatea se poate înţelege şi prin faptul că vânzătorul este creditor cu privire la 
obligaţiile cumpărătorului, iar cumpărătorul este creditor faţă de obligaţiile vânzătorului şi 
debitor cu privire la plata preţului şi preluarea bunului; a se vedea I.R. Urs, S. Angheni, 
Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor civile, vol. II, Editura Oscar Print, 
Bucureşti, 2000, p. 204-205. 
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nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi 
şi consumatori1). 

3). Vânzarea este un contract cu titlu oneros, pentru că fiecare parte urmăreşte 
un interes patrimonial, respectiv primirea unui echivalent în schimbul prestaţiei la 
care se obligă; „îndeplinirea obligaţiei vânzătorului este echivalentul celeilalte obli-
gaţii şi viceversa: do ut des”2. 

4). Vânzarea este un contract comutativ, întrucât existenţa şi întinderea obliga-
ţiilor reciproce sunt cunoscute din momentul încheierii contractului şi nu depind 
de un eveniment viitor şi nesigur de a se produce (alea). 

Spre deosebire de contractele aleatorii (de exemplu, contractul de asigurare, 
renta viageră etc.), în contractele comutative nu există şanse de câştig şi de pier-
dere pentru părţile contractante, prestaţiile acestora fiind considerate echivalente. 

Ca excepţie, contractul are caracter aleatoriu în cazul vânzării de drepturi 
litigioase (ca varietate a vânzării de drept comun)3. 

5). Vânzarea este un contract translativ de proprietate în măsura în care 
vânzarea-cumpărarea strămută dreptul de proprietate (nu un alt drept) şi, din 
momentul încheierii valabile a contractului, se produce şi transferul dreptului de 
proprietate de la vânzător la cumpărător4. 

Transferul dreptului de proprietate operează indiferent dacă s-a făcut predarea 
lucrului vândut sau plata preţului. Astfel, potrivit art. 1295 C. civ.: „Vinderea este 
perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa 
vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi 
lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”. 

„Regula caracterului translativ de proprietate este pe deplin operantă doar în 
cazul bunurilor individual determinate”, deoarece, în cazul bunurilor de gen, care 
se vând după greutate, număr sau măsură şi care nu sunt individualizate, „pro-
prietatea nu se poate transfera decât la momentul în care se realizează indivi-
dualizarea prin operaţiunile de cântărire, măsurare sau numărare”5 (s.n.). 

Transmiterea imediată (după încheierea valabilă a contractului) a dreptului de 
proprietate operează numai dacă sunt întrunite următoarele condiţii: 

– vânzătorul trebuie să fie proprietarul lucrului vândut; 
– obiectul contractului să fie un bun determinat individual; 

                                                
1 Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, clauza este abuzivă când sunt îndeplinite 

cumulativ două condiţii: clauza să nu fi fost direct negociată cu consumatorul şi clauza 
creează, în detrimentul consumatorului (şi contrar bunei-credinţe), un dezechilibru semnifi-
cativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. 

2 A se vedea C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil 
român, vol. II, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 547. 

3 Pentru amănunte în materia contractelor aleatorii, a se vedea V. Nemeş, Dreptul 
asigurărilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 18 şi urm. 

4 „Vânzarea reprezintă modelul contractului translativ de proprietate şi instrumentul 
principal al circulaţiei bunurilor” (s.n.); se vedea J. Huet, Traité de droit civil. Les principaux 
contrats spéciaux, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 179.  

5 A se vedea D. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Contracte, Editura Junimea, Iaşi, 2004, 
p. 14; D. Lupaşcu, op. cit., p. 178 şi urm. 
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– lucrul vândut trebuie să existe; 
– părţile să nu fi amânat transferul dreptului de proprietate. 
Momentul transmiterii dreptului de proprietate în contractul de vânzare-cum-

părare prezintă mare importanţă şi sub aspectul suportării riscului pieirii lucrului 
vândut. 

Potrivit art. 971 C. civ.: „în contractele ce au de obiect translaţia proprietăţii, 
sau unui alt drept real (…) lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului, chiar 
când nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului”. 

Articolul 971 C. civ. consfinţeşte principiul res perit domino, potrivit căruia pro-
prietarul (cumpărătorul, dacă transmiterea proprietăţii s-a făcut imediat încheierii 
contractului) va suporta paguba pricinuită de pieirea fortuită a bunului1. 

Dacă, la momentul pieirii, bunul nu fusese predat cumpărătorului şi vânzătorul 
era debitor al obligaţiei de predare anterioară a lucrului, acesta din urmă nu va 
suporta paguba dacă va dovedi natura fortuită (nu culpabilă) a pieirii (art. 1083  
C. civ.). 

Potrivit art. 1074 alin. (2) C. civ., dacă bunul a pierit datorită intervenţiei unei 
cauze exoneratoare de răspundere civilă, vânzătorul va suporta riscurile numai 
dacă a fost pus în întârziere (cu privire la executarea obligaţiei de a preda lucrul 
vândut). Vânzătorul are totuşi posibilitatea să-şi înlăture propria culpă, dovedind că 
lucrul ar fi pierit şi la cumpărător, chiar dacă l-ar fi predat la termen2. 

Principiul res perit domino, potrivit căruia riscul pieirii lucrului este suportat de 
proprietar, nu are caracter imperativ. Astfel, părţile pot conveni ca vânzătorul să 
suporte riscurile după ce a operat transferul proprietăţii sau cumpărătorul să-şi 
asume riscurile înainte de momentul transferării dreptului de proprietate (de 
exemplu, în cursul executării lucrului viitor)3. 

 
 
 

                                                
1 Potrivit art. 1274 C. civ. 2009: „(1) În lipsă de stipulaţie contrară, cât timp bunul nu este 

predat, riscul contractului rămâne în sarcina debitorului obligaţiei de predare, chiar dacă 
proprietatea a fost transferată dobânditorului. În cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul 
obligaţiei de predare pierde dreptul la contraprestaţie, iar dacă a primit-o, este obligat să o 
restituie. (2) Cu toate acestea, creditorul pus în întârziere preia riscul pieirii fortuite a 
bunului. El nu se poate libera chiar dacă ar dovedi că bunul ar fi pierit şi dacă obligaţia de 
predare ar fi fost executată la timp”.  

2 A se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, P.Y. Gautier, Cours de droit civil. Les contrats 
spéciaux. Civil et commerciaux, Cujas, Paris, 2001, p. 207-209. 

3 A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 19; I. Dogaru, op. cit., p. 15. Potrivit art. 1755 C. civ. 
2009: „Atunci când, într-o vânzare cu plata preţului în rate, obligaţia de plată este garantată 
cu rezerva dreptului de proprietate, cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate la data 
achitării ultimei rate din preţ; riscul bunului este însă transferat cumpărătorului de la 
momentul predării acestuia”.  
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Secţiunea a II-a 
Condiţii de validitate 

Potrivit art. 948 C. civ., „condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii” 
sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţilor, obiectul deter-
minat, posibil, licit şi o cauză morală şi licită. 

Deşi Codul civil nu face referire, legislaţia civilă actuală adaugă şi forma (carac-
teristică contractelor solemne) la cele patru condiţii esenţiale de validitate pre-
zentate mai sus1. 

Întrucât condiţiile esenţiale de validitate a contractului (în general) se studiază 
pe larg în cadrul teoriei generale a obligaţiilor, în cele ce urmează vom analiza 
numai particularităţile acestora în materie de vânzare (şi doar ocazional vom 
aminti unele reguli generale). 

§ 1. Capacitatea părţilor 

1. Definire. Capacitatea de a încheia actul juridic civil desemnează aptitudinea 
subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi obligaţii civile prin 
încheierea actelor juridice civile. 

Potrivit art. 949 C. civ., în principiu, toate persoanele se bucură de capacitatea 
de a contracta (în general), regula fiind deci capacitatea, iar excepţia incapacitatea. 
Dispoziţia este reluată în acelaşi sens în art. 1306 C. civ. privind capacitatea în 
materia contractului de vânzare-cumpărare. 

Sunt incapabili de a contracta, în general, minorii şi interzişii judecătoreşte 
(art. 950 C. civ.). 

Având în vedere că vânzarea-cumpărarea este act de dispoziţie, atât pentru 
vânzător, cât şi pentru cumpărător, părţile trebuie să aibă capacitate de exerciţiu 
deplină (la momentul încheierii contractului).  

În consecinţă, minorii între 14 şi 18 ani (cu capacitate de exerciţiu restrânsă) vor 
putea încheia contracte personal, dar numai cu încuviinţarea ocrotitorilor lor legali 
şi, în toate cazurile, cu autorizaţia autorităţii tutelare2. 

Pentru persoanele juridice, regula capacităţii este subordonată principiului 
specialităţii, consacrat de art. 34 din Decretul nr. 31/19543. 

2. Incapacităţi speciale de a vinde şi de a cumpăra. După cum poartă asupra 
unei persoane sau unui lucru, interdicţiile (prohibiţiile) de a vinde şi de a cumpăra 
(sau numai de a cumpăra) sunt de două feluri: incapacităţi – instituite în consi-

                                                
1 Potrivit art. 1178 C. civ. 2009: „Contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al 

părţilor, capabile de a contracta, dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru 
încheierea sa valabilă”.  

2 A se vedea M. Mureşan, Contracte civile, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996,  
p. 14-15. 

3 A se vedea G. Boroi, op. cit., p. 527 şi urm. 



Contracte civile şi comerciale 10 

deraţia unor persoane (intuitu personae) – şi inalienabilităţi – stabilite de lege în 
consideraţia bunului (propter rem). 

Cazurile de incapacităţi speciale la vânzare şi cumpărare1, ce fac obiectul 
analizei de faţă, sunt expres şi limitativ prevăzute de lege şi de strictă interpretare. 

a). Conform art. 1307 C. civ., vânzarea între soţi este interzisă. Incapacitatea 
este dictată de următoarele considerente: 

– pentru protejarea intereselor moştenitorilor rezervatari; dacă vânzarea între 
soţi nu ar fi interzisă, prin vânzări simulate, unul dintre soţi ar putea face celuilalt 
liberalităţi care ar depăşi cotitatea disponibilă şi, în consecinţă, s-ar încălca rezerva 
succesorală; 

– pentru protejarea intereselor creditorilor; lipsa incapacităţii prevăzute de 
art. 1307 C. civ. ar da posibilitatea soţilor de a frauda, cu mai mare uşurinţă, 
interesele creditorilor, prin vânzări aparente şi fictive; 

– pentru a da efect prevederii art. 937 C. civ., prin care donaţia între soţi este 
revocabilă; scopul interdicţiei este de a împiedica soţii să realizeze donaţii 
irevocabile, sub aparenţa unor vânzări simulate. 

Nerespectarea interdicţiei cu privire la vânzarea între soţi se sancţionează cu 
nulitatea relativă a contractului. 

Nulitatea vânzării între soţi poate fi confirmată după desfacerea căsătoriei, de 
către părţi, sau de moştenitori, după moartea vânzătorului. 

Vânzarea între concubini este valabilă, cu excepţia situaţiei în care a fost 
efectuată cu un scop imoral (de exemplu, pentru a menţine starea de concubinaj)2. 

b). Tutorii nu pot cumpăra bunurile persoanelor de sub tutela lor atât timp cât 
socotelile definitive ale tutelei nu au fost date şi primite (art. 809 C. civ. şi art. 1308 
pct. 1 C. civ.).  

Totodată, art. 128 C. fam. interzice orice acte juridice între tutore şi soţul sau 
rudele lui, pe de o parte, şi minor, pe de altă parte. 

c). Mandatarii, atât cei convenţionali, cât şi cei legali, împuterniciţi de a vinde 
un lucru, nu pot să-l cumpere, întrucât, de regulă, nu se poate admite ca o 
persoană să cumuleze şi rolul de vânzător şi pe cel de cumpărător (art. 1308 pct. 2 
C. civ.). 

                                                
1 Codul civil 2009 are dispoziţii distincte pentru incapacităţile de a vinde, respectiv de a 

cumpăra. De exemplu, potrivit art. 1653 alin. (1): „Sub sancţiunea nulităţii absolute, jude-
cătorii, procurorii, grefierii, executorii, avocaţii, notarii publici, consilierii juridici şi practi-
cienii în insolvenţă nu pot cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase 
care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară 
activitatea”. Potrivit art. 1654 alin. (1): „Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin per-
soane interpuse, nici chiar prin licitaţie publică: a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt 
însărcinaţi să le vândă, cu excepţia cazului prevăzut la art. 1304; b) părinţii, tutorele, 
curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă;  
c) funcţionarii publici, judecătorii sindici, practicienii în insolvenţă, executorii, precum şi 
alte asemenea persoane, care ar putea influenţa condiţiile vânzării făcute prin intermediul 
lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o 
supraveghează”.  

2 A se vedea T.S., col. civ., dec. nr. 1174/1956, în C.D. 1956, p. 109. 
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d). Administratorii bunurilor ce aparţin statului, comunelor, oraşelor, munici-
piilor sau judeţelor nu pot cumpăra bunurile aflate în administrarea lor (art. 1308 
pct. 3 C. civ.). 

e). Funcţionarii publici nu pot cumpăra bunurile statului sau unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale care se vând prin mijlocirea lor (art. 1308 pct. 4 C. civ.). 

Sancţiunea nerespectării prevederilor art. 1308 C. civ. este nulitatea relativă, 
întrucât nulitatea nu este de ordine publică, ci de interes privat1. 

f). Judecătorii, procurorii şi avocaţii nu pot deveni cesionari de drepturi liti-
gioase care sunt de competenţa curţii de apel în a cărei circumscripţie îşi execută 
funcţia sau profesia (art. 1309 C. civ.). 

În cazul judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorilor de 
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, interdicţia se extinde pe 
tot teritoriul ţării. 

Această interdicţie este întemeiată pe un motiv de ordine publică şi, în 
consecinţă, sancţiunea este nulitatea absolută a actului şi suportarea cheltuielilor 
vânzării şi plata daunelor-interese2. 

g). Potrivit art. 28 alin. (6) din Legea nr. 1/2000 (modificată prin Legea nr. 247/2005), 
membrii formelor asociative de administrare şi exploatare a terenurilor forestiere 
restituite persoanelor îndreptăţite, „aflaţi în devălmăşie sau indiviziune”, nu pot 
înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora. 

Interdicţia operează însă şi faţă de membrii formelor asociative (şi nu numai faţă 
de persoanele din afara acestora). Astfel, potrivit legii, terenurile forestiere în cauză 
„rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor” şi „nu pot fi înstrăinate 
în niciun mod, în întregime sau în parte”, fiind astfel declarate inalienabile [art. 28 
alin. (5) şi (7) din lege]. 

h). Un alt caz de incapacitate specială temporară la vânzare este cel prevăzut 
de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, prin care se instituie o interdicţie în 
consideraţia chiriaşului dobânditor al locuinţei, care nu poate înstrăina imobilul 
timp de 10 ani de la dobândire (decât fostului proprietar). 

Interdicţia de mai sus a preluat, aproximativ, dispoziţiile art. 9 alin. ultim din 
Legea nr. 112/1995, potrivit căruia „apartamentele” cumpărate în condiţiile legii 
speciale nu puteau fi înstrăinate (în niciun fel) timp de 10 ani, fiind astfel declarate 
inalienabile3. 

                                                
1 Într-o opinie distinctă, se apreciază că „pentru nesocotirea prevederilor art. 1308 pct. 1 

şi 2 este justificată soluţia nulităţii relative, iar pentru încălcarea celor de la pct. 3 şi 4 
sancţiunea nu poate fi decât nulitatea absolută”; a se vedea D. Macovei, I.E. Cadariu,  
op. cit., p. 21. 

2 În doctrina franceză, incapacitatea este sancţionată cu nulitatea relativă; a se vedea 
P.H. Antonmattei, J. Raynard, Droit civil. Contrats spéciaux, Litec, Paris, 2002, p. 88-89. 

3 Înainte de expirarea termenului de 10 ani, nici moştenitorii şi nici autorii lor nu pot 
constitui şi transmite (nici măcar) dezmembrămintele dreptului de proprietate asupra imobi-
lelor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; a se vedea O. Rădulescu, P. Rădulescu,  
A. Rădulescu, Aspecte noi privind interdicţia de înstrăinare a apartamentelor dobândite în 
baza Legii nr. 112/1995, în Dreptul nr. 9/2006, p. 94 şi practica I.C.C.J., s. civ., dec.  
nr. 5499/2004, în Dreptul nr. 2/2006, p. 263. 
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Deosebirea de natură juridică a interdicţiilor (inalienabilităţi, respectiv incapa-
cităţi) este importantă şi cu consecinţe privind sancţiunile aplicabile, astfel: în timp 
ce actele juridice (contractele) de înstrăinare a unor bunuri inalienabile, încheiate 
sub imperiul art. 9 alin. ultim din Legea nr. 112/1995, sunt nule absolut, vânzarea 
încheiată de un incapabil (în condiţiile Legii nr. 10/2001) este numai anulabilă1. 

i). Potrivit art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţia României, „Cetăţenii străini 
şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în 
condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate 
internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile 
prevăzute prin lege organică2, precum şi prin moştenire legală” (s.n.). 

Având în vedere formularea „discutabilă” a textului de lege, se pune întrebarea: 
prin dispoziţiile art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţia României revizuită, 
interdicţia dictată de vechiul text (prin care cetăţenii străini şi apatrizii nu puteau 
dobândi terenuri în România) a fost sau nu eliminată? 

Întrebarea de mai sus se justifică nu numai prin dificultatea interpretării noului 
text de lege, dar şi prin poziţia doctrinei (exprimată de teoreticieni şi, totodată, de 
practicieni de incontestabilă valoare), care s-a pronunţat deja în sensul că „dobân-
direa terenurilor (de către cetăţenii străini şi apatrizi – s.n.) este în continuare 
neconstituţională, deci interzisă”3. 

În acelaşi context general se înscriu şi dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 312/2005 
[privind condiţiile aplicării art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţie], în care se 
recunoaşte (tot în principiu) dreptul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene, precum şi al apatrizilor domiciliaţi într-un stat membru sau în România 
(dar şi al persoanelor juridice constituite în conformitate cu legislaţia unui stat 
membru) de a dobândi terenuri „în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege 
pentru cetăţenii români şi pentru persoanele juridice române” (s.n.). 

Din dispoziţiile următoare ale legii rezultă însă că regimul juridic aplicabil 
dobândirii terenurilor de către străini este asimilat celui pentru cetăţenii români 
numai în principiu. Astfel, potrivit art. 3 şi art. 4 din lege, înstrăinarea terenurilor 
către cetăţenii statelor membre poate începe numai de la data aderării României la 
Uniunea Europeană (ori după împlinirea unui termen de 5 sau 7 ani, în funcţie de 
calitatea dobânditorului sau a terenului)4. 

                                                
1 Pentru amănunte, a se vedea L. Stănciulescu, Consideraţii privind interdicţiile la înstrăi-

narea imobilelor, în legislaţia de după 1989, în R.D.C. nr. 5/2001, p. 86. 
2 Dispoziţia a fost preluată ulterior şi de art. 3 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, 

potrivit căruia „Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine pot dobân-
di dreptul de proprietate asupra terenurilor în România, în condiţiile prevăzute de legea 
specială” (s.n.). 

3 A se vedea M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României. 
Explicaţii şi comentarii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 36-37; L. Stănciulescu, Dobândirea 
terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi: dispoziţie permisivă ori prohibitivă!, în C.J.  
nr. 3/2004, p. 14. 

4 În acest context, amintim dispoziţiile cuprinse în Anexa VII la Tratatul de aderare a 
României la Uniunea Europeană, potrivit cărora timp de 5 ani (de la data aderării) pot fi 
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Menţionăm că regimul juridic preferenţial de care se bucură cetăţenii statelor 
membre nu este aplicabil şi cetăţeanului străin, apatridului şi persoanei juridice 
aparţinând statelor terţe, care pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor 
numai „în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de recipro-
citate” [art. 6 alin. (1) din lege]1. 

Precizăm că prin dispoziţiile constituţionale revizuite sunt interzise naţio-
nalizarea sau orice alte măsuri de trecere în proprietatea publică a unor bunuri pe 
criterii discriminatorii [art. 44 alin. (4)]2. 

În concluzie, potrivit art. 44 alin. (2) din Constituţia României, cetăţenii străini şi 
apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor din România, dar cu 
următoarele precizări: 

– dobândirea se poate face numai în condiţiile rezultate din aderarea României 
la Uniunea Europeană, 

– sau în condiţiile rezultate din tratatele internaţionale la care România este 
parte; 

– dobândirea se face pe bază de reciprocitate; 
– condiţiile dobândirii se stabilesc prin lege organică; 
– în toate cazurile, terenurile pot fi dobândite prin moştenire legală3. 

§ 2. Consimţământul 

Voinţa juridică reprezintă o componentă esenţială a actului juridic. Ea are 
caracter complex, deoarece reuneşte două elemente: consimţământul şi cauza 
(scopul). 

Potrivit art. 948 C. civ., consimţământul este o condiţie de fond a actului juridic 
care constă în exteriorizarea voinţei unei persoane de a încheia un act juridic.  

Deoarece contractul se încheie prin acordul de voinţă dintre părţi4, existenţa 
consimţământului este indispensabilă pentru perfectarea vânzării5. 

Cele mai cunoscute manifestări ale consimţământului în materia contractului de 
vânzare-cumpărare sunt prezentate în continuare. 

                                                                                                                     

menţinute restricţiile cu privire la dobândirea proprietăţii asupra terenurilor pentru reşedinţe 
secundare şi 7 ani pentru terenurile agricole, pădurile şi terenurile forestiere. 

1 Potrivit art. 1656 C. civ. 2009: „Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă nu 
pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei ocrotite”. 

2 Textul de mai sus „prezintă importanţă pentru investitorii străini, în sensul întăririi 
garanţiei împotriva indisponibilizării investiţiei de care aceştia beneficiază în temeiul 
O.U.G. nr. 92/1997” (s.n.); a se vedea D.A. Sitaru, R. Papadima, Regimul juridic al 
investiţiilor străine în România, în R.D.C. nr. 11/2003, p. 62 şi urm. 

3 A se vedea O. Rădulescu, P. Rădulescu, A. Rădulescu, Despre dobândirea de terenuri 
în România de către străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine după 
aderarea României la U.E., în R.D.C. nr. 5/2008, p. 47 şi urm. 

4 Acordul de voinţă este suma consimţământului părţilor; a se vedea G. Rouhette, Contri-
bution á l’étude critique de la notion de contrat, thèse, Paris, 1965, p. 388. 

5 Potrivit art. 1204 C. civ. 2009: „Consimţământul părţilor trebuie să fie serios, liber şi 
exprimat în cunoştinţă de cauză”.  
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1. Antecontractul de vânzare-cumpărare reprezintă o promisiune de a vinde 
sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care 
are menirea de a conferi părţilor certitudinea că niciuna dintre ele nu va capitula 
de la intenţia realizării contractului preconizat. 

Uneori însă, promisiunea asumată prin antecontract nu tinde în mod direct la 
certificarea încheierii în viitor a contractului, ci prin ea este angajată o obligaţie a 
cărei existenţă depinde, în mod esenţial, de un viitor contract, a cărui perfectare 
este însă incertă (este situaţia pactului de preferinţă, care reprezintă neîndoielnic un 
antecontract)1. 

Alteori, obligaţia asumată de promitent nu este aceea de a încheia el însuşi 
contractul, ci de a determina pe un terţ să consimtă a intra în raportul juridic dorit 
de beneficiar (cazul promisiunii de porte-fort). 

În toate cazurile însă, ceea ce reuneşte aceste figuri juridice în tiparele unei 
singure instituţii juridice este scopul principal urmărit de părţi sau măcar de una 
dintre ele, acela de a intra, în viitor, într-un raport juridic contractual care să dea 
satisfacţie deplină interesului manifestat. 

Precizăm că, în doctrina românească, în accepţiunea de antecontract se mai 
folosesc termenii de: „precontract”, „contract preliminar”, „contract provizoriu”2 
etc. 

În practică, cele mai întâlnite varietăţi ale promisiunii de vânzare-cumpărare (în 
accepţiunea sa generală) sunt: promisiunea unilaterală de vânzare sau cumpărare, 
promisiunea bilaterală de vânzare şi cumpărare, pactul de preferinţă şi promisiunea 
de porte-fort. 

La cele de mai sus adăugăm „arvuna” care, deşi în esenţă este o garanţie într-un 
antecontract de vânzare-cumpărare, un avans din preţul vânzării şi un mod de 
evaluare anticipată a cuantumului daunelor-interese datorate în caz de neperfec-
tare a vânzării, urmăreşte totuşi, în general, scopuri asemănătoare antecontractelor. 

2. Promisiunea unilaterală de vânzare (pactul de opţiune) intervine în cazul în 
care o persoană, prevăzând un interes pentru ea de a dobândi proprietatea unui 
bun, primeşte promisiunea proprietarului de a vinde acel bun, rezervându-şi 
facultatea de a-şi manifesta, ulterior (de obicei înăuntrul unui termen), consim-
ţământul de a-l cumpăra. 

O promisiune de vânzare constituie un contract distinct (nenumit), ce nu este o 
vânzare şi deci nu poate produce nici efectele acesteia (cum ar fi, de exemplu, 
transmiterea dreptului de proprietate). 

 
 
 

                                                
1 În această categorie, doctrina franceză aminteşte „contractul de negociere” (ce are ca 

obiect discuţiile purtate în vederea perfectării contractului principal) şi „acordul de principiu” 
(prin care părţile se obligă numai la negocieri în vederea încheierii definitive a contractului). 

2 A se vedea I. Albu, Răspunderea civilă precontractuală, în Dreptul nr. 7/1993, p. 42. 
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Putem spune că promisiunea de vânzare (sau de cumpărare) este un ante-
contract, care dă naştere la un drept de creanţă, una dintre părţi fiind obligată faţă 
de cealaltă să vândă în viitor un anumit bun1. 

Având în vedere că promitentul are o obligaţie de a face, în cazul în care el va 
refuza vânzarea, contractul nu se va încheia, iar beneficiarul va avea dreptul la 
daune-interese, potrivit art. 1075 C. civ. 

Întrucât dă naştere la un drept de creanţă, dovada promisiunii de vânzare se 
face conform regulilor generale (art. 1191 şi urm. C. civ.), chiar dacă vânzarea 
proiectată ar fi un contract solemn (de exemplu, vânzarea unui teren). 

Rezultă că promisiunea numai de vânzare (sau numai de cumpărare) este un 
contract unilateral, deoarece creează obligaţii numai pentru una dintre părţi, 
respectiv pentru promitent2.  

3. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare presupune că ambele părţi se 
obligă să încheie (în viitor) un contract de vânzare-cumpărare. Promisiunea 
sinalagmatică (bilaterală) de a contracta este denumită uzual „antecontract” 
(datorită frecvenţei sale deosebite în raport cu celelalte varietăţi de antecontract). 

În materia analizată, frecvent s-au pus întrebările:  
– în ce măsură poate antecontractul determina perfectarea, în viitor, a contrac-

tului preconizat (urmărit de părţi)? 
– vânzarea încheiată de promitentul-vânzător cu un terţ (şi, deci, cu neres-

pectarea obligaţiilor asumate în antecontract) este valabilă? 
Răspunzând la întrebările de mai sus, precizăm că, în situaţia în care 

promitentul-vânzător nu îşi execută obligaţia asumată în antecontract (de a vinde 
lucrul promitentului-cumpărător), soarta lucrului este diferită, după cum acesta se 
mai află sau nu în patrimoniul promitentului-vânzător. Astfel: 

a) în cazul în care promitentul-vânzător nu şi-a respectat obligaţia asumată în 
antecontract şi a vândut lucrul unei alte persoane, vânzarea încheiată cu o terţă 
persoană este valabilă, iar vânzătorul nu poate fi obligat (pentru paguba pricinuită 
promitentului-cumpărător) decât la daune-interese compensatorii3; 

b) în cazul în care lucrul se află în patrimoniul vânzătorului (nu a fost vândut 
altei persoane), la cererea promitentului-cumpărător, instanţa îl poate obliga pe 
promitentul-vânzător la respectarea obligaţiilor asumate în antecontract (de a vinde 
lucrul), chiar şi fără acordul acestuia4. De exemplu, în situaţia „în care, după 
încheierea unui antecontract cu privire la un teren, cu sau fără construcţii, una 

                                                
1 În pofida numelui său, promisiunea unilaterală de a contracta este caracterizată astfel: 

„un véritable contrat, autonome et spécifique”; a se vedea V.F. Benac-Schmidt, Le contrat de 
promesse unilatérale de vente, Dalloz, Paris, 1983, p. 12 şi urm.  

2 Pentru o comparaţie, profundă, între antecontract şi ofertă, a se vedea T. Bodoaşcă, 
Consideraţii în legătură cu temeiul juridic al obligativităţii ofertei de a contracta în materie 
civilă, în Dreptul nr. 1/2006, p. 69 şi urm. 

3 A se vedea C.A.B., s. a IV-a civ., dec. nr. 2289/2001. 
4 Eventual prin intermediul amenzilor cominatorii; a se vedea S. Buzoianu, Discuţii în 

legătură cu existenţa în dreptul român actual a daunelor cominatorii, în Dreptul nr. 7/2004, 
p. 72 şi urm. 
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dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit 
obligaţiile poate sesiza instanţa competentă1, care poate pronunţa o hotărâre care 
să ţină loc de contract” [art. 5 alin. (2) din Titlul X din Legea nr. 247/2005]2. 

4. Pactul de preferinţă reprezintă o varietate a promisiunii unilaterale care, 
datorită specificului său, are o aplicaţie ce se restrânge la contractele de vânzare şi 
la cele de închiriere3.  

În acest sens, pactul de preferinţă ar putea fi definit, cu titlu generic, ca fiind 
promisiunea pe care şi-o asumă una dintre părţi (promitentul) ca, în cazul în care 
se va decide să încheie contractul avut în vedere de cealaltă parte, să acorde 
preferinţă acesteia din urmă (beneficiarul) la contractare, la preţ egal. 

De menţionat că promitentul-vânzător (sau cumpărător) nu se obligă să 
contracteze pur şi simplu, ci numai că, dacă se va decide să contracteze, atunci îl 
va prefera pe beneficiar. 

Pactul de preferinţă este o promisiune valabilă, întrucât este afectată numai de o 
condiţie simplă potestativă (care nu depinde doar de voinţa promitentului, ci şi de 
împrejurări exterioare ce l-ar determina să încheie vânzarea). 

5. Promisiunea de porte-fort, denumită şi „promisiune de a determina pe altul 
să ratifice un act”, este o varietate de antecontract ce constituie o convenţie prin 
care o persoană (promitent) se angajează faţă de o altă persoană (beneficiar) să 
determine pe un terţ să încheie un act juridic promis sau să ratifice unul încheiat în 
contul lui de către promitent fără împuternicirea sa prealabilă. 

Dacă terţul refuză să ratifice actul sau dacă ratificarea devine imposibilă 
(datorită decesului, incapacităţii etc.), actul încheiat pentru el nu va produce niciun 
efect, perfectarea contractului nemaiavând loc. În acest caz, va trebui ca promi-
tentul şi beneficiarul contractant să-şi restituie ceea ce au executat în temeiul acelui 
act, promitentul fiind răspunzător cu daune-interese pentru neîndeplinirea 
obligaţiei pe care şi-a asumat-o. 

În cazul în care terţul ratifică actul, promisiunea este îndeplinită de către 
promitent, realizându-se scopul mediat prin antecontract, adică statornicirea unui 
raport juridic contractual între terţ şi beneficiarul promisiunii. 

Particularitatea acestei convenţii constă în faptul că, dacă terţul ratifică actul, 
acesta se va perfecta retroactiv, ab initio (din momentul încheierii sale).  

                                                
1 Acţiune supusă termenului de prescripţie prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958; 

a se vedea I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 3255/2005, p. 354. 
2 În acest caz, hotărârea instanţei va suplini consimţământul uneia dintre părţi şi va avea 

caracter constitutiv de drepturi (care va transfera dreptul de proprietate asupra imobilului de 
la promitentul-vânzător la promitentul-cumpărător); vezi I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 201/2005. 
Potrivit art. 1669 C. civ. 2009: „(1) Când una dintre părţile unei promisiuni bilaterale de 
vânzare refuză din motive care îi sunt imputabile să încheie contractul promis, cealaltă parte 
poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte 
condiţii de validitate sunt îndeplinite. (2) Dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni 
de la data la care contractul trebuia încheiat”.  

3 În practică, pactul de preferinţă vizează mai ales un contract viitor de închiriere 
comercială, vânzare imobiliară, donaţie etc.; a se vedea P.H. Antonmattei, J. Raynard, op. 
cit., p. 32-33.  
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Promisiunea de porte-fort apare deci ca o convenţie accesorie faţă de actul 
încheiat în contul terţului, o convenţie ce nu se confundă cu actul pentru a cărui 
perfectare promitentul se obligă a furniza consimţământul terţului. 

6. Arvuna şi acontul. Potrivit dispoziţiilor art. 1297-1298 C. civ., arvuna este un 
mijloc de constrângere pentru a determina părţile să perfecteze contractul1. 

Practica judecătorească2, a cărei soluţie o împărtăşim, a apreciat arvuna ca fiind 
o garanţie într-un antecontract de vânzare-cumpărare care, în caz de neperfectare a 
vânzării, va constitui daunele-interese compensatorii suportate de partea culpabilă. 

Arvuna este deci suma de bani pe care promitentul-cumpărător o dă promi-
tentului-vânzător cu ocazia încheierii unui antecontract (de regulă, o parte din 
preţul contractului de vânzare-cumpărare) şi care, în caz de neperfectare a contrac-
tului din culpa uneia dintre părţi, urmează să fie pierdută ori restituită dublu (ori 
triplu etc.)3. 

Arvuna se aseamănă cu acontul (reprezentând, de regulă, o parte din preţul 
vânzării) şi se deosebeşte de acont, care reprezintă întotdeauna (şi nu ocazional) o 
parte din preţ4. 

Arvuna constituie şi o clauză penală, deoarece este un mod aparte de evaluare 
anticipată a cuantumului daunelor-interese datorate în caz de neexecutare 
culpabilă a antecontractului5, cu caracteristici distincte: 

a) caracter de confirmare a încheierii contractului (antecontractului)6;  
b) caracter supletiv al prevederilor art. 1298 C. civ.;  
c) caracter de dezicere, în sensul că oricare dintre părţi îşi rezervă dreptul de a 

denunţa unilateral antecontractul7. 

                                                
1 A se vedea J. Kocis, Unele consideraţii referitoare la arvună şi la convenţia accesorie de 

arvună, în Dreptul nr. 12/1998, p. 49. 
2 A se vedea C.S.J., s. civ., dec. nr. 674/1994, în Dreptul nr. 12/1994, p. 55. 
3 Potrivit art. 1544 C. civ. 2009: „(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 execu-
tare arvuna trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau, după caz, restituită. (2) Dacă 
partea care a dat arvuna nu execută obligaţia, cealaltă parte poate denunţa contractul, reţi-
nând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă 
parte poate denunţa contractul şi poate cere dublul acesteia. (3) Dacă partea care nu este în 
culpă preferă să ceară executarea sau rezoluţiunea contractului, repararea prejudiciului se 
face potrivit dreptului comun”.  

4 Într-o opinie separată, se apreciază că vânzarea cu arvună este o varietate a 
contractului de vânzare-cumpărare; a se vedea J. Manoliu, Şt. Răuschi, Drept civil. 
Contracte, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, 1984, p. 48-49. 

5 A se vedea G. Bâldea, Clauza penală, expresie a răspunderii contractuale, în Dreptul 
nr. 2/2000, p. 47. 

6 A se vedea Trib. jud. Vîlcea, dec. nr. 359/1921, cu notă de N. Puricescu, în P.R., 1923, 
II, p. 188. 

7 A se vedea E. Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere, executare, încetare, Editura 
Polirom, Iaşi, 1999, p. 34. Părţile sunt libere să dea arvunei şi caracterul unei clauze de 
renunţare, în sensul că îşi rezervă dreptul unilateral de a rezoluţiona vânzarea, în care caz 
va pierde arvuna plătită sau o va restitui îndoit (pentru a produce efecte, clauza de renunţare 
trebuie stipulată expres în contract; vezi C.A.B., dec. nr. 96/1943, în P.R., 1945, III, p. 20). 
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Potrivit art. 1297 C. civ., arvuna nu produce efecte în următoarele cazuri: 
– dacă vânzarea este nulă; 
– dacă vânzarea se execută corect şi fără să se ivească litigii; 
– dacă vânzarea este rezoluţionată de comun acord; 
– dacă executarea contractului devine imposibilă din pricina unei împrejurări 

neimputabile niciuneia dintre părţi1. 
7. Dreptul de preempţiune şi de retract. În principiu, titularul unui drept de 

proprietate (inclusiv al unui teren) poate înstrăina dreptul său, liber, oricărei 
persoane (fizice sau juridice). Pe de altă parte, ca excepţie de la principiul forţei 
obligatorii a contractului, titularii dreptului de preempţiune sau de retract2 au, prin 
voinţa legii, posibilitatea de a se substitui persoanei cumpărătorului (asumându-şi, 
evident, şi obligaţiile acestuia). 

Dreptul de preempţiune conferă preferinţă unor persoane (titulari ai acestuia) la 
cumpărarea unui bun, la preţ egal, atunci când proprietarul acestuia îl vinde3. De 
exemplu, dreptul de preempţiune al chiriaşului la cumpărarea apartamentului pe 
care l-a închiriat. 

Retractul reprezintă manifestarea unilaterală de voinţă prin care debitorul unui 
drept (care a fost transmis de către creditor unei alte persoane, printr-o cesiune de 
creanţă, cu titlu oneros) poate să stingă obligaţia sa oferind cesionarului (noul 
creditor) suma pe care acesta (din urmă) a plătit-o efectiv concedentului pentru 
creanţa respectivă4. Cel mai cunoscut este retractul litigios (art. 1402 C. civ.). 

Ca operaţiuni juridice, dreptul de preempţiune sau de retract se aseamănă cu 
cesiunea locaţiunii (în care locatarul-cedent transmite drepturile şi obligaţiile sale 
din contractul de locaţiune terţului-cesionar), cu deosebirea că în cazul acestuia 
(din urmă) substituirea uneia dintre părţile contractante se face convenţional şi cu 
acordul locatorului. 

Dreptul de preempţiune şi retractul se deosebesc, în principal, prin momentul 
exercitării lor (în raport cu încheierea vânzării). Astfel, dreptul de preempţiune 
operează în faza de proiect a vânzării (înainte de momentul perfectării contrac-
tului), iar retractul se realizează numai după ce vânzarea a fost valabil încheiată. 
De exemplu, potrivit art. 1402 C. civ., „cel în contra cărui există un drept litigios 
vândut se va putea libera de cesionar numărându-i preţul real al cesiunii, spezele 
contractului şi dobânda din ziua când cesionarul a plătit preţul cesiunii”. Astfel, 
printr-o facultate legală numită retract litigios (dată pârâtului), în cazul în care s-a 
vândut un drept litigios, adversarul vânzătorului (pârâtul în proces) are posibilitatea 

                                                
1 Potrivit art. 1546 C. civ. 2009: „Arvuna se restituie când contractul încetează din cauze 

ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părţi”.  
2 În contextul de mai sus, termenul de „retract” adoptat în doctrină are semnificaţia de 

răscumpărare (a se vedea fr., retrait). 
3 Potrivit art. 1730 alin. (1) C. civ. 2009: „În condiţiile stabilite prin lege sau contract, titu-

larul dreptului de preempţiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun”.  
4 Retractul este o facultate recunoscută debitorului cedat, în scopul de a zădărnici 

tentativa de speculă a cesionarului. 
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substituirii în locul cumpărătorul-cesionar, eliminându-l din proces (căruia îi va 
plăti preţul vânzării dreptului litigios, plus cheltuieli şi dobânzi). 

Dreptul de preempţiune şi retractul sunt mecanisme juridice care reprezintă o 
voinţă legală (ce depăşeşte interesele părţilor contractante, dar care, în principiu, 
operează cu respectarea condiţiilor contractuale)1. 

Deşi prin instituirea unui drept de preempţiune sau de retract este afectată, în 
general, libertatea persoanei de a contracta, existenţa lui nu transformă vânzarea 
într-una forţată, deoarece nu este substituită voinţa vânzătorului de a înstrăina, ci 
numai libertatea acestuia (în anumite limite) de a-şi alege persoana cumpă-
rătorului2. 

Dreptul de preempţiune al cumpărătorului a fost instituit prin lege în mai multe 
cazuri3, după cum urmează: 

a). Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 (modificată prin Legea  
nr. 247/2005), locatarii imobilelor restituite persoanelor îndreptăţite, având, printre 
altele4, destinaţiile de unităţi şi instituţii de învăţământ de stat, unităţi sanitare şi de 
asistenţă medico-socială din sistemul public, imobile ocupate de administraţiile 
financiare, trezorerii etc., instituţii culturale, precum şi cele ocupate de sediile 
partidelor politice, „au drept de preempţiune la cumpărarea acestora”. 

b). Articolul 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi 
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe prevede că, în cazul în 
care contractul de închiriere nu se reînnoieşte, deoarece proprietarul doreşte să 
vândă locuinţa, chiriaşul are drept de preempţiune la cumpărarea acesteia. 

Când proprietarul nu respectă dreptul de preempţiune al chiriaşului şi vinde 
locuinţa unui terţ la un preţ mai avantajos (redus) decât cel prevăzut în oferta 
adresată chiriaşului (care nu a acceptat această ofertă), chiriaşul se poate subroga 
în drepturile cumpărătorului (retract), plătind acestuia preţul vânzării în termen de 
60 de zile de la notificarea contractului de vânzare-cumpărare. 

c). Astfel cum dispune art. 37 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, în cazul în care un imobil expropriat este scos la vânzare 
de către expropriatorul care nu a putut realiza lucrarea de utilitate publică (ce a 
constituit scopul exproprierii), fostul proprietar (expropriatul) are un drept prioritar 

                                                
1 A se vedea J. Huet, op. cit., p. 112-115. 
2 Potrivit art. 1733 C. civ. 2009: „(1) Prin exercitarea preempţiunii, contractul de vânzare 

se consideră încheiat între preemptor şi vânzător în condiţiile cuprinse în contractul încheiat 
cu terţul, iar acest din urmă contract se desfiinţează retroactiv. Cu toate acestea, vânzătorul 
răspunde faţă de terţul de bună-credinţă pentru evicţiunea ce rezultă din exercitarea 
preempţiunii. (2) Clauzele contractului încheiat cu terţul având drept scop să împiedice 
exercitarea dreptului de preempţiune nu produc efecte faţă de preemptor”.  

3 Dreptul de preempţiune la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan a fost 
reglementat mai întâi de Legea nr. 18/1991 şi de Legea nr. 54/1998, pentru ca apoi, prin 
Legea nr. 247/2005, dispoziţiile sale să fie abrogate. Îl reamintim pentru a fi avut în vedere la 
aprecierea valabilităţii actelor încheiate în perioada 1991-2005. 

4 A se vedea, în completare, Anexa nr. 2 pct. 1 lit. a) şi b) la Legea nr. 10/2001, repu-
blicată în M. Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările ulterioare. 
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la cumpărare, pentru un preţ ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea primită la 
expropriere, actualizată. 

În vederea exercitării vânzării imobilului expropriat, expropriatorul va înştiinţa 
expropriatul care, în termen de 60 zile, are posibilitatea de alegere între a redo-
bândi imobilul sau a renunţa (caz în care titularul dreptului poate dispune liber de 
bun). 

Dreptul prioritar la dobândirea imobilului expropriat are următoarele caracte-
ristici: 

– expropriatul îşi poate exercita dreptul prioritar în alte cazuri de înstrăinare a 
imobilului decât prin vânzare (precum în cazul dreptului de preempţiune); 

– preţul redobândirii imobilului de către expropriat nu poate depăşi despă-
gubirea reactualizată (are o limită maximă); 

– exercitarea dreptului prioritar la redobândirea imobilului este mult simplificată 
(în comparaţie cu procedura de exercitare a dreptului de preempţiune)1. 

d). Potrivit art. 45 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 (Codul silvic), „Statul are drept 
de preempţiune la cumpărarea de păduri care constituie enclave în fondul forestier 
proprietate publică a statului sau limitrofe acestuia, la preţ şi în condiţii egale” 
(s.n.)2. 

Ca evoluţie, instituit iniţial de Legea nr. 18/1991 a fondului funciar şi apoi de 
Legea nr. 26/1996, dreptul de preempţiune al statului a fost statornicit ulterior prin 
O.U.G. nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră 
(aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2002)3.  

Precizăm că, în perioada dintre adoptările vechiului şi actualului Cod silvic 
(1996-2008), au existat discuţii doctrinare privind situaţia art. 52 din Legea  
nr. 26/1996 (azi abrogată). Astfel, potrivit opiniilor exprimate, fie art. 52 ar fi fost 
abrogat implicit prin dispoziţiile Titlului X (intitulat „Circulaţia juridică a terenu-
rilor”) din Legea nr. 247/20054, fie ar fi rămas în vigoare (deoarece nu a fost 
abrogat expres şi nici implicit). Ca argumente în favoarea celei din urmă, s-a 
precizat că art. 52 din fostul Cod silvic „este o normă specială, care se referă la 
vânzarea unor terenuri cu destinaţie (specială – s.n.) forestieră, spre deosebire de 
Legea nr. 247/2005, care este numai legea generală în materie de circulaţie 
(generală) a terenurilor5. În concluzie, opinia majoritară a fost aceea că, şi în 

                                                
1 Pentru amănunte, a se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 37-38. 
2 Potrivit art. 1746 C. civ. 2009: „Terenurile din fondul forestier aflate în proprietate 

privată se pot vinde cu respectarea, în ordine, a dreptului de preempţiune al coproprietarilor 
sau vecinilor”. 

3 Între dreptul de preempţiune reglementat de Codul silvic şi cel statornicit prin O.U.G. 
nr. 226/2000 s-au regăsit şi deosebiri importante; de exemplu, prin ordonanţă a dispărut 
dreptul de preempţiune al coproprietarilor şi vecinilor (rămânând titular numai statul). 

4 A se vedea I. Adam, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 
2005, p. 220. 

5 A se vedea L. Pop, op. cit., p. 120; O. Rădulescu, P. Rădulescu, A. Rădulescu, Discuţii 
privitoare la existenţa – în prezent – a dreptului de preempţiune al statului român în temeiul 
art. 52 din Codul silvic, precum şi la valabilitatea clauzei de inalienabilitate, în Dreptul  
nr. 7/2007, p. 91 şi urm.; E. Chelaru, Dreptul de preempţiune reglementat de Codul silvic, în 
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perioada de până la adoptarea Legii nr. 46/2008, statul a avut drept de preempţiune 
la vânzarea terenurilor cu destinaţie forestieră1. 

Potrivit dispoziţiilor actuale ale art. 45 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 (Codul 
silvic), exercitarea dreptului de preempţiune presupune că vânzătorul trebuie să 
anunţe în scris administratorului pădurilor proprietate publică a statului intenţia sa 
de vânzare, iar acesta din urmă poate să-şi exercite dreptul în termen de 30 de zile 
de la înştiinţare. Dacă administratorul pădurilor proprietate publică a statului nu îşi 
manifestă în scris intenţia de cumpărare în termenul de 30 de zile, atunci vânzarea 
terenului este liberă. 

Ca excepţie în materie, sancţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat 
cu încălcarea dreptului de preempţiune al statului este nulitatea absolută (şi, ca 
efect al desfiinţării vânzării, terenul – obiect al contractului – va reintra în patrimo-
niul vânzătorului, „ca şi cum nu ar fi fost înstrăinat niciodată”)2. 

e). Alte acte normative care cuprind dispoziţii privind dreptul de preempţiune 
sunt: Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional cultural 
mobil, O.U.G. nr. 184/20023 etc. 

Sancţiune. De regulă, nerespectarea dispoziţiilor generale referitoare la dreptul 
de preempţiune atrage nulitatea relativă a contractului. 

Numai titularii (şi succesorii lor) dreptului de preempţiune vor putea cere în 
justiţie anularea sa (nu şi părţile), deoarece sancţiunea a fost instituită pentru 
protejarea celor dintâi (acţiunea în anulare putând fi promovată indiferent de buna 
sau reaua-credinţă a cumpărătorului). 

După expirarea termenului de prescripţie a acţiunii în anulare (de 3 ani), 
vânzarea se consolidează, cu toate că s-a încheiat cu nerespectarea condiţiilor 
imperative ale legii (dreptul de preempţiune). 

De menţionat că nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare expresă 
sau tacită de către cei îndreptăţiţi să ceară pronunţarea ei de instanţa de judecată. 
Confirmarea tacită intervine în situaţia în care titularii dreptului de preempţiune sau 

                                                                                                                     

Dreptul nr. 6/1997, p. 28 şi urm.; V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 331-334. 

1 Deşi dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor forestiere are suport legal şi 
recunoaştere în practica notarială, autorităţile silvice nu l-au exercitat niciodată (motivând că 
nu au fonduri bugetare pentru cumpărare); a se vedea O. Rădulescu, P. Rădulescu, 
A. Rădulescu, loc. cit., p. 94. 

2 Sancţiunea nulităţii absolute se justifică şi prin „faptul că normele ce instituie acest 
drept de preempţiune ocrotesc un interes general”; a se vedea G. Răducan, Nulitatea actului 
juridic civil în dreptul intern şi în dreptul comparat european, teză de doctorat, Universitatea 
„N. Titulescu” din Bucureşti, 2008, p. 232. 

3 Referitoare la dreptul de preempţiune al Ministerului Finanţelor Publice la cumpărarea 
dreptului de folosinţă; a se vedea O. Rădulescu, P. Rădulescu, A. Rădulescu, Dreptul de 
folosinţă special asupra terenurilor intravilane dobândit de cetăţenii străini, apatrizi ori 
persoane juridice străine, în Dreptul nr. 11/2006, p. 85 şi urm. 


