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Consideraţiuni generale 

Contractul este acordul de voinţ  dintre dou  sau mai multe persoane cu 
intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic (art. 1.166 C. civ.). 

Contractele civile reprezint  instrumentele juridice prin intermediul c rora se 
realizeaz  folosinţa, conservarea sau circulaţia bunurilor ori crearea de noi valori de 
întrebuinţare. 

Normele juridice care reglementează fiecare contract sunt în principiu subînţelese, 
ceea ce permite ca, în aplicarea principiului autonomiei lor de voinţă, părţile contractante să 
stabilească condiţiile în care se încheie, se execută sau se stinge contractul. 

Legiuitorul intervine pentru a suplini tăcerea părţilor şi pentru a umple lacunele con-
tractului, ceea ce dispensează părţile contractante să hotărască, în toate detaliile, convenţia lor. 

Normele care reglementează contractele civile sunt aplicabile şi contractelor comer-
ciale, în măsura în care legile comerciale nu prevăd o altă reglementare.  

Pe de altă parte, în cadrul dreptului civil, între normele generale ale teoriei obli-
gaţiilor şi normele speciale ale contractelor civile, prioritate au normele speciale (specialia 

generalibus derogant), care se vor completa, în măsura în care nu există reglementare 
specială, cu normele generale ale teoriei generale a obligaţiilor. 

Aceeaşi soluţie trebuie dată şi în cazul contractelor nenumite, şi anume, în măsura în 
care părţile nu au stabilit reguli speciale, se vor aplica regulile teoriei generale a obligaţiilor. 

În situaţia contractelor complexe (care reunesc elemente a două sau mai multe 
contracte numite), în măsura în care ele nu au o reglementare specială, urmează a se aplica 
normele aplicabile contractelor componente. 

Dispoziţiile Codului civil se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, 
produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după 
intrarea sa în vigoare. 

Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de 
intrarea în vigoare a Noului Cod civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute 
de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor. 

Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, prevăzute 
de Codul civil din 1864, precum şi de alte acte normative, rămân supuse dispoziţiilor legii 
vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace, potrivit Codului civil sau 
dispoziţiilor Legii 7/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil1. 

Dispoziţiile Codului civil se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, 
produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după 
intrarea în vigoare. 

                                                            
1 Art. 3 şi 4 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 
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La data intrării în vigoare a Noului Cod civil termenii şi expresiile din legislaţia 
civilă în vigoare se înlocuiesc de drept cu termenii şi expresiile corespondente din Codul 
civil. 

Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în 
tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa. 

Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prev zute de 
legea în vigoare la data modific rii. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul mo-
dific rii, acestea r mân supuse legii în vigoare la data când a fost încheiat contractul1. 

 
 

 

 

                                                            
1 Art. 102 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. 
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TITLUL I  

Contractul de vânzare-cumpărare 

C A P I T O L U L  I  

NOŢIUNI GENERALE, DEFINIŢIA ŞI CARACTERELE 
JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE 

VÂNZARE-CUMPĂRARE 

Secţiunea I 

Noţiuni generale 

Vânzarea-cumpărarea îşi are originea în schimb (în troc). La începuturile societăţii 
omeneşti, în lipsa unei monede de schimb, care să fie în acelaşi timp şi măsură a valorii de 
schimb, pentru a-şi satisface nevoile existenţiale, oamenii tranzacţionau şi îşi schimbau 
produsele muncii lor între ei. 

Odată cu dezvoltarea şi diversificarea producţiei, şi pe cale de consecinţă a creşterii 
volumului schimburilor şi a varietăţii lor, s-a impus necesitatea unui obiect unic ca măsură a 
valorii şi obiect de schimb – banul. 

Odat  cu apariţia banului a ap rut şi vânzarea, care const  în schimbul unui 
obiect contra unui preţ stabilit în bani. Vânz torul va înstr ina bunul, iar cump -
r torul va pl ti preţul.  

Vânzarea-cumpărarea devine cel mai răspândit şi uzual contract pentru satisfacerea 
nevoilor economice ale omului.  

Codul civil consacră vânzării-cumpărării peste 100 de articole (art. 1.650-1.762). 
Menţionăm că modalităţi ale vânzării sunt reglementate şi în acte normative speciale. 

Secţiunea a II-a 

Definiţia vânzării 

Vânzarea este definit  de art. 1.650 C. civ., ca fiind „Contractul prin care vân-
z torul transmite sau, dup  caz, se oblig  s  transmit  cump r torului proprietatea 
unui bun în schimbul unui preţ pe care cump r torul se oblig  s -l pl teasc . 
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Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembr mânt al dreptului 
de proprietate sau orice alt drept”. 

Transmiterea dreptului de proprietate nu este de esenţa, ci numai de natura con-
tractului de vânzare-cumpărare. 

Din textul legal citat rezultă că prin acest contract se pot transmite şi alte drepturi 
reale, cum ar fi nuda proprietate, uzufructul, superficia, dezmembrăminte ale dreptului de 
proprietate sau „orice alt drept”. 

Mai mult, legiuitorul dispune c  „Dispoziţiile privind obligaţiile vânz torului se 
aplic , în mod corespunz tor, obligaţiilor înstrăinătorului în cazul oric rui alt contract 
având ca efect transmiterea unui drept dac  din reglement rile aplicabile acelui con-
tract sau din cele referitoare la obligaţii în general nu rezult  altfel (art. 1.651 C. civ.)1. 

În practica judiciară s-a decis constant că poate fi vândută doar „nuda proprietate”, 
vânzătorul rezervându-şi dreptul de uzufruct. 

La fel cesiunea de creanţă este asimilată de practica judiciară cu o vânzare a creanţei. 
Pot fi de asemenea vândute drepturile de autor sau de inventator, şi chiar drepturile 

asupra unei universalităţi care conţine atât drepturi, cât şi datorii (de exemplu, vânzarea 
unei moşteniri). 

Vânzarea este deci contractul civil în temeiul c ruia opereaz  transmiterea 
dreptului de proprietate sau a unui alt drept, real ori de creanţ , de la vânz tor la 
cump r tor, cu „obligaţia pentru cel din urm  de a pl ti primului o sum  de bani 
drept preţ”. 

Nu pot forma însă obiect al contractului de vânzare-cumpărare drepturile personale 
nepatrimoniale sau cele patrimoniale care au un caracter strict personal, cum sunt: dreptul la 
întreţinere, dreptul la pensie etc. 

Secţiunea a III-a 

Caractere juridice 

Vânzarea-cump rarea este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, 
consensual şi translativ de proprietate. 

l. contract sinalagmatic, întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţile con-
tractante; 

Vânzarea-cumpărarea are efecte specifice contractelor sinalagmatice: excepţia de 
neexecutare, rezoluţiunea pentru neexecutarea obligaţiei de către una din părţi, riscul 
contractului. 

2. contract cu titlu oneros, fiecare parte urmărind primirea unui echivalent în schim-
bul prestaţiei sale. Vânzătorul urmăreşte primirea preţului ca un echivalent al transmiterii 
bunului, iar cumpărătorul urmăreşte primirea proprietăţii bunului în schimbul preţului. 
                                                            

1 Prof. univ. dr. Dumitru C. Florescu, Contractele speciale, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2009, p. 3-57; 
Prof.univ. Francisc Deak, Tratat de drept civil, ediţia a II-a, Contracte speciale, vol. 1, p. 13-147; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu, Al. Baicoianu, Tratat de drept civil, vol. 2, Ed. All nr. 1352-1439, p. 547-570; Camelia 
Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 9-87; Dr. Eugeniu Safta-Romano, 
Contracte civile, Ed. Polirom, 1999, p. 17-59; Dr. Radu I. Motica şi Florin Motiu, Contractul de vânzare-

cumpărare, Ed. Lumina-Lex, 2001, p. 7-12. 
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3. contract comutativ, existenţa şi întinderea obligaţiilor reciproce sunt stabilite şi 
cunoscute de fiecare dintre părţi în momentul încheierii contractului şi nu depind de un 
eveniment viitor şi incert, ca în cazul contractelor aleatorii. 

4. în principiu un contract consensual, care se încheie prin simplul acord de voinţă al 
părţilor. 

Vânzarea-cumpărarea nu este nici contract solemn, şi nici contract real (nefiind 
necesară predarea bunului pentru încheierea contractului). 

Există însă şi excepţii: astfel, în materie de vânzare de imobile, strămutarea pro-
prietăţii de la vânzător la cumpărător este supusă dispoziţiilor de carte funciară (art. 1.676 
C. civ.), iar art. 877 C. civ. dispune că „Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea 
funciară sunt drepturi tabulare. Ele se dobândesc, modifică şi sting numai cu respectarea 
regulilor de carte funciară.” Prin imobil în sensul cărţii funciare se înţelege una sau mai 
multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii 
aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrative teritoriale şi 
care sunt identificate printr-un număr cadastral unic [art. 876 alin. (3) C. civ.]. 

Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se află în 
coproprietatea pe cote-părţi ori în devălmăşie. 

De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege, vânzarea nu poate fi opusă 
terţilor decât după îndeplinirea formalităţilor de publicitate respective (art. 1.675 C. civ.). 

Forma autentică nu este cerută ca o condiţie ad validitatem pentru vânzările auto-
turismelor. Cu privire la acestea, radierea şi înmatricularea se face în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 78/2000 (cu modificările aduse prin O.G. nr. 35/2005 şi Legea nr. 289/2009) 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, pe 
baza contractului-tip de vânzare-cumpărare încheiat la organele de poliţie, şi nu la notarul 
public. 

5. contract translativ de proprietate. Efectul translativ de proprietate se produce din 
momentul realizării acordului de voinţă (solo consensus). 

Art. 1.674 C. civ. prevede în acest sens: „Cu excepţia cazurilor prev zute de lege 
ori dac  din voinţa p rţilor nu rezult  contrariul, proprietatea se str mut , de drept 
cump r torului din momentul încheierii contractului, chiar dac  bunul nu a fost 
predat ori preţul nu a fost pl tit înc . 

Textul constituie o aplicaţie particulară a dispoziţiei cu caracter general cuprinsă în 
art. 1.273 alin. (1) C. civ., care dispune că: „Drepturile reale se constituie şi se transmit 
prin acordul de voinţ  al p rţilor, chiar dac  bunurile nu au fost predate, dac  acest 
acord poart  asupra unor bunuri determinate ori prin individualizarea bunurilor, 
dac  acordul poart  asupra unor bunuri de gen”. 

Fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobânditorului de la data transfe-
rului proprietăţii bunului ori, după caz, a cesiunii dreptului, afară de cazul în care prin lege 
sau prin voinţa părţilor se dispune altfel. 

Dispoziţiile în materie de carte funciară, precum şi dispoziţiile speciale referitoare la 
transferul anumitor categorii de bunuri mobile rămân aplicabile. 

În lips  de stipulaţie contrar , cât timp bunul nu este predat, riscul contractului 
r mâne în sarcina debitorului obligaţiei de predare, chiar dac  proprietatea a fost 
transferat  dobânditorului. În cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul obligaţiei de 


