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CAPITOLUL I 
CONTRACTELE SPECIALE ÎN SISTEMUL 

DREPTULUI 

§ 1. CONTRACTELE SPECIALE ÎN DREPTUL CIVIL 

În programa universitar , studiul contractelor speciale este plasat 
în anul al treilea al disciplinei dreptului civil, dup  teoria general  a 
dreptului civil, persoane, bunuri şi teoria general  a obliga iilor. Par-
cursul acesta ofer  studentului un dublu progres.  

Pe de o parte, el deprinde regulile în ordinea gradului lor de gene-
ralitate pornind de la principiile cele mai generale şi sfârşind cu 
reglement rile de detaliu. Or, acestea din urm  nu ar putea fi în elese 
decât prin încadrarea lor în sistemul normativ alc tuit din dispozi iile 
cu un grad de generalitate superior, care permit clarificarea con inu-
tului prin definirea conceptelor cu care opereaz  reglement rile de 
detaliu, delimitarea câmpului lor de aplicare şi completarea acestor 
reglement ri. 

Pe de alt  parte, studentul care şi-a însuşit aparatul teoretic al 
disciplinei în primii doi ani de studiu al dreptului civil se apropie cel 
mai mult de practica materiei prin studiul contractelor speciale în anul 
al treilea. Orice gen tr ieşte prin speciile sale, astfel încât nu este de 
mirare c  practica judiciar  aplic  principiile de interpretare a normei 
civile, regulile teoriei generale a actului juridic sau teoria general  a 
obliga iilor în raporturi juridice concrete izvorâte dintr-un contract de 
vânzare-cump rare, dintr-un contract de mandat, dintr-un contract de 
asigurare, şi aşa mai departe. 

În consecin , cunoştin ele acumulate în primii doi ani de studiu al 
dreptului civil vor fi arareori aplicate de jurist în form  pur ; ele vor fi 
puse în valoare mai ales în leg tur  cu contracte speciale care 
alc tuiesc via a juridic  de fiecare zi. În felul acesta, deşi valoarea 
explicativ  a materiei contractelor speciale este poate inferioar  altor 
materii ale dreptului civil, aplica iile sale practice sunt dintre cele mai 
numeroase. 
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De aici nu trebuie s  se în eleag  nicidecum c  în dreptul civil 
practica şi teoria se afl  în conflict. Dimpotriv , la fel ca în cazul 
celorlalte ştiin e aplicate, practica şi teoria dreptului civil sunt 
inseparabile. F r  consecven a conferit  de o paradigm  teoretic  
general explicativ , solu iile practicii juridice ar fi arbitrare şi contrac-
torii, ceea ce pentru drept ar însemna îns şi negarea func iei sale, care 
este de a le conferi justi iabililor securitate şi încredere. 

Or, dac  teoria şi practica dreptului civil nu se pot desp r i în-
seamn  c  nici materia contractelor speciale mai aplecat  spre practic  
nu se poate lipsi de suportul teoretic şi integrator al materiilor cu 
voca ie explicativ  mai larg , cum ar fi materia persoanelor, a bunu-
rilor, teoria general  a actului juridic sau teoria general  a obliga iilor. 
Însuşirea conceptelor şi legit ilor care guverneaz  aceste materii este 
un prealabil strict necesar pentru studiul contractelor speciale. În 
paragraful urm tor vom ilustra modul în care materia contractelor 
speciale se completeaz  cu teoria general  a obliga iilor cu care, în 
mod natural, între ine rela iile cele mai strânse. 

2. RAPORTUL DINTRE CONTRACTELE SPECIALE ŞI 
TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR 

Contractele speciale sunt tipuri de contracte caracterizate prin sco-
purile specifice urm rite de p r i prin încheierea contractului (dobân-
direa unui bun, îndeplinirea unei presta ii, gratificarea celeilalte p r i, 
şansa unui câştig etc.). 

Orice contract special este un act juridic, adic  o manifestare de 
voin  f cut  cu inten ia de a produce efecte juridice care nu s-ar 
produce în absen a acestei inten ii1. Cum pentru încheierea unui con-
tract sunt necesare manifest ri de voin  concordante din partea a cel 
pu in dou  subiecte de drept2, contractul este un act juridic bilateral. 

                                                 
1 A se vedea D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiin ific , 

Bucureşti, 1969, p. 14. 
2 Deşi manifest rile de voin  provenind de la cele dou  subiecte au acelaşi 

con inut, voin ele lor r mân deosebite ca realit i subiective proprii fiec reia dintre p r i 
care coincid numai în privin a celor dou  manifest ri de voin  concordante, fiecare 
exprimat  în considerarea celeilalte. De aceea, art. 1166 C. civ. defineşte contractul ca 
„acord de voin e”, iar nu „acord de voin ”, expresie folosit  uneori în literatura 
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Din aceast  perspectiv , regulile ce guverneaz  contractul fac obiectul 
de studiu al teoriei generale a actului juridic. 

Sintetic, contractele speciale sunt acte juridice bilaterale produ-
c toare de efecte juridice. Efectele juridice sunt obliga ionale sau non-
obliga ionale. Sunt efecte non-obliga ionale ale contractului transferul 
unui drept real sau de crean , constituirea unui drept real, a unui drept 
potestativ sau injonctiv1. Efectele obliga ionale rezid  în generarea 
unor drepturi de crean . Din aceast  perspectiv , contractul este 
principalul izvor de obliga ii. El se studiaz  ca atare în cadrul teoriei 
generale a obliga iilor. 

Deşi regulile teoriei generale a actului juridic şi teoriei generale a 
obliga iilor se aplic  tuturor contractelor, ele nu epuizeaz  regimul 
juridic al acestora întrucât exist  reglement ri aplicabile numai anu-
mitor tipuri de contracte. În plus, natura obliga iilor pe care o anumit  
categorie de contracte le genereaz  în mod constant reclam  aplicarea 
consecvent  la acea categorie de contracte a anumitor reguli generale. 
În felul acesta se alc tuieşte regimul juridic al contractelor speciale, 
regim care datorit  importan ei sale practice reclam  un studiu aplicat.  

Prin urmare, pe lâng  teoria general  a actului juridic şi teoria 
general  a obliga iilor, dreptul civil aplicabil contractelor trebuie s  
includ  şi teorii specifice privind contracte specifice: contractul de 
vânzare, contractul de dona ie, contractul de schimb, contractul de 
loca iune, contractul de mandat, contractul de depozit etc.  

Potrivit art. 1167 alin. (2) C. civ., „Regulile particulare privitoare 
la anumite contracte sunt prev zute în prezentul cod sau în legi 
speciale”. 

Cele mai multe contracte speciale sunt reglementate în Codul 
civil. De pild , art. 1650-1762 reglementeaz  contractul de vânzare-
cump rare, art. 1763-1765 – contractul de schimb, art. 1777-1850 
reglementeaz  contractul de loca iune şi variet ile sale, art. 1881- 

                                                                                                        
juridic . Acordul, ca un concept de rela ie, nu poate avea loc decât între cel pu in dou  
elemente.  

1 Pentru clasificarea drepturilor patrimoniale, a se vedea F. Hage- Cahine, Essai 
d’une nouvelle classification des droits prives, în RTD Civ. 1982, p. 705 şi urm., R. 
Dinc , Protecţia juridică a intereselor private. Încercare de tipologie, RRDP nr. 
1/2007, p. 110 şi urm. 
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1954 reglementeaz  contractul de societate, art. 2009-2071 pe cel de 
mandat cu unele variet i ale sale, art. 2144-2170 pe cel de împrumut şi 
aşa mai departe. Aceste dispozi ii alc tuiesc capitole distincte în Titlul 
al IX-lea „Diferite contracte speciale” din Cartea a V-a din cod: 
„Despre obliga ii”. Titlurile anterioare ale acestei c r i sunt rezervate 
regimului general al obliga iilor, în raport cu care capitolele rezervate 
contractelor speciale instituie regimuri juridice speciale. 

În afara Codului civil, alte asemenea regimuri sunt reglementate 
prin legi speciale. Spre exemplu, contractul de franciz  ce face obiectul 
Ordonan ei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
contractului de leasing i se aplic  Ordonan a Guvernului nr. 51/1997 
privind leasingul şi opera iunile de leasing, iar contractul de mana-
gement este reglementat prin Legea nr. 66/1993 privind contractul de 
management. 

Fie c  este cuprins  în legile speciale, fie c  este inclus  în Codul 
civil, reglementarea contractelor speciale este o reglementare special  
în raport cu teoria general  a obliga iilor, ceea ce implic  aplicarea 
principiului de interpretare sistematic  specialia generalibus derogant, 
generalia specialibus non derogant. Aceast  aplicare are urm toarele 
consecin e: 

1. Dac  reglementarea unui contract special cuprinde norme 
exprese privind anumite aspecte de regim juridic ale acelui contract, 
aceste aspecte vor fi guvernate exclusiv de reglementarea contractului 
special, cu înl turarea reglement rii privind aceleaşi aspecte din 
materia teoriei generale a obliga iilor. Spre exemplu, lucr torului cu 
care a contractat antreprenorul şi care introduce împotriva beneficia-
rului ac iunea direct  prev zut  de art. 1856 C. civ. nu i se va putea 
opune regula prev zut  de art. 1280 potrivit c reia contractul produce 
efecte numai între p r i. 

2. Fiind excep ional  în raport cu teoria general  a obliga iilor, 
reglementarea contractelor speciale este de strict  interpretare în sensul 
c  reglementarea special  va fi aplicat  numai aspectelor şi contrac-
telor care intr  în mod neîndoielnic sub inciden a ei. În cazul în care 
interpretarea literal  a normei las  s  persiste îndoieli privind încadra-
rea unui anumit contract în ipoteza sa de aplicare, contractul va fi 
supus regimului juridic general al obliga iilor.  



Capitolul I. Contractele speciale în sistemul dreptului 11 

3. Tot în virtutea caracterului s u excep ional, reglementarea 
contractelor speciale este de strict  aplicare. În consecin , aplicarea sa 
nu poate fi extins  prin analogie la alte contracte decât contractul 
special pentru care a fost instituit . Astfel, potrivit art. 10 C. civ., legile 
care derog  de la o dispozi ie general  se aplic  numai în cazurile 
expres şi limitativ prev zute. 

4. Aspectele de regim juridic ale unui contract special dat care nu 
sunt reglementate prin normele rezervate acelui tip de contract special 
vor fi supuse teoriei generale a obliga iilor. Spre exemplu, în materia 
contractului de vânzare, nu exist  o dispozi ie expres  din care s  
rezulte regimul pl ii pre ului prin cec. În consecin , se vor aplica 
dispozi iile generale privind plata obliga iei de a da o sum  de bani. 
Astfel, potrivit art. 1488, plata prin cec este valabil  în m sura în care 
acesta este un mijloc folosit în mod obişnuit la locul unde plata trebuie 
efectuat  şi numai sub condi ia ca acest mijloc de plat  s  fie onorat. 

5. Dac  un anumit contract special nu este reglementat, fiind un 
contract nenumit, el este supus numai teoriei generale a obliga iilor. 
Spre exemplu contractul de între inere, nenumit sub imperiul vechiului 
Cod civil1, era supus regulilor teoriei generale a obliga iilor, iar nu 
regulilor celui mai asem n tor contract special numit, care este con-
tractul de rent  viager .  

Ultima regul  men ionat  este prev zut  în art. 1168 din Noul Cod 
civil. Potrivit acestui text, „Contractelor nereglementate de lege li se 
aplic  prevederile prezentului capitol („Contractul”, capitol privind 
regulile aplicabile contractelor în general – n.n. – R.D.), iar dac  
acestea nu sunt îndestul toare, regulile speciale privitoare la contractul 
cu care se aseam n  cel mai mult.” În ceea ce priveşte a doua tez  a 
textului, ea stabileşte o derogare par ial  de la a treia regul  men ionat  
mai sus. Astfel, f când abstrac ie de caracterul excep ional al regulilor 
privitoare la un anumit contract special, legiuitorul permite ca acestea 
s  se aplice şi unui alt contract, asem n tor, dac  acel alt contract nu a 
fost reglementat de lege, iar prevederile generale referitoare la con-
tracte nu sunt îndestul toare pentru stabilirea regimului juridic al acelui 
alt contract.  

                                                 
1 În noul Cod civil, contractul de între inere a devenit contract numit prin 

reglementarea sa în Capitolul al XVIII-lea din Cartea a V-a a Codului. 
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În fine, dac  un efect necesar al unui contract special nu cunoaşte 
nicio reglementare specific  în materia acelui contract special şi nicio 
reglementare de principiu în materia teoriei generale a obliga iilor, în 
schimb este reglementat în leg tur  cu un alt contract special, el va 
supus acestei ultime reglement ri. Sub imperiul Codului civil de la 
1864 aceasta era situa ia obliga iei de garan ie contra evic iunii. 
Aceasta este un efect necesar al contractelor translative sau constitutive 
de drepturi reale cu titlu oneros întrucât este firesc ca acela care trans-
mite sau constituie în favoarea cocontractantului un drept în schimbul 
unei contrapresta ii s  garanteze celui ce se oblig  la contrapresta ie 
existen a şi întinderea dreptului transmis ori constituit. Totuşi, în 
vechiul Cod garan ia contra evic iunii nu cunoştea o reglementare 
general , ci numai una special  în materia contractului de vânzare-
cump rare. Din acest motiv, aplicându-se analogia legii, doctrina şi 
practica au admis ca obliga ia de a garanta contra evic iunii decurgând 
din celelalte contracte translative sau constitutive de drepturi reale cu 
titlu oneros s  fie supus  mutatis mutandis reglement rilor prev zute 
pentru aceast  obliga ie în materia contractului de vânzare-cump rare1. 
Actualul Cod civil a prev zut expres aceast  solu ie şi a extins-o la 
toate obliga iile vânz torului. Astfel, potrivit art. 1651 C. civ., „Dispo-
zi iile prezentului capitol privind obliga iile vânz torului se aplic , în 
mod corespunz tor, obliga iilor înstr in torului în cazul oric rui alt 
contract având ca efect transmiterea unui drept, dac  din reglement rile 
aplicabile acelui contract sau din cele referitoare la obliga ii în general 
nu rezult  altfel.” 

Exist  şi alte cazuri în care dispozi iile unui contract special 
alc tuiesc drept comun pentru reglementarea unui alt contract special 
care nu este totuşi o simpl  varietate a celui dintâi, ci un contract spe-
cial distinct. Astfel, potrivit art. 2095 C. civ. reglementarea special  a 
contractului de agen ie se completeaz  cu aceea a contractului de 
mandat. Astfel, dreptul comun al contractului de agen ie îl va constitui 
reglementarea mandatului cu reprezentare, dac  agentul are putere de 

                                                 
1 A se vedea F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I, ed. a IV-a, 

actualizat  de L. Mihai, R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 11; C. 
Toader, Evicţiunea în contractele civile, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 1998. 


