Capitolul I. Regimul general
al obligaƜiilor
Indiferent de sursa lor concretâ, odatâ nâscute, obligaįiile se supun unui regim[1]
juridic comun. Acesta este format din regulile care guverneazâ (I) dinamica obligaįiilor, concretizatâ prin transformarea ĩi strâmutarea lor, (II) stingerea fârâ platâ
ĩi (III) executarea obligaįiilor, precum ĩi (IV) drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.

SecƜiunea I. Dinamica obligaƜiilor
1. Transformarea obligaƜiilor
Transformarea obligaįiilor implicâ ideea de rupturâ, de discontinuitate obligaįionalâ. Astfel, o obligaįie poate fi supusâ unui mecanism convenįional din care sâ rezulte
o obligaįie modificatâ, raportat la cea iniįialâ, numitâ ĩi primitivâ. Mecanisme clasice
prin care se asigurâ transformarea obligaįiilor sunt (1) novaįia ĩi (2) delegaįia.

1.1. NovaƜia (art. 1609-1614 N.C.C.; art. 1128-1137 C. civ)
Novaįia este un contract prin care pârįile sale se angajeazâ sâ punâ capât unei
obligaįii preexistente concomitent cu generarea uneia noi. Transformarea vechiului
raport de obligaįie în unul nou, voit ĩi diferit de primul, este esenįa novaįiei[2].
În toate cazurile, novaįia est un mecanism juridic de naturâ convenįionalâ, acordul de voinįâ juridicâ fiind esenįial pentru naĩterea ĩi caracterizarea novaįiei. Din
punctul de vedere al naturii sale convenįionale, novaįia va trebui sâ îndeplineascâ
toate condiįiile cerute pentru naĩterea validâ a unei convenįii, dupâ cum va produce ĩi efectele caracteristice ale acestei convenįii. Novaįia nu poate fi un act juridic unilateral, pentru câ acesta ar valora modificarea pe cale unilateralâ ĩi discreįionarâ chiar a raportul obligaįional, cu efectul pierderii obligativitâįii acestuia. Astfel, dacâ debitorul ar putea de o manierâ unilateralâ sâ noveze obligaįia primitivâ
(iniįialâ), evident câ ar fi animat de intenįia de a-i pune capât fârâ sâ plâteascâ.
Invers, dacâ creditorului i s-ar permite o modificare unilateralâ a obligaįiei, acesta
[1]
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poate fi tentat sâ o facâ mai oneroasâ decât era iniįial. Ambele ipoteze ar submina
fundamental stabilitatea circuitului civil, prin aceea câ obligativitatea raportului
primitiv ar fi pusâ în parantezâ.
Sursa intelectualâ[1] a novaįiei, aĩa cum îi trâdeazâ ĩi numele (novatus), se regâseĩte în dreptul roman. În cel clasic, novaįia era un contract solemn (litteris sau
stipulatio), prin care se putea modifica fie sursa obligaįiei iniįiale (inter eastem personae), fie unul dintre subiecįii unei legâturi obligaįionale (inter novas personae).
Odatâ cu dreptul bizantin apare elementul esenįial de astâzi al novaįiei – intenįia
de a nova, iar contractul novator devine unul consensual.
Tipologie. Novaįia poate concret sâ îmbrace diferite forme, care în esenįâ formeazâ douâ mari clase: novaįia obiectivâ ĩi cea subiectivâ. Poate fi consideratâ
novaįie obiectivâ convenįia care modificâ orice element al raportului obligaįional
primitiv, mai puįin subiecįii acestuia. Astfel, se poate considera câ obiectiv a fost
novat un raport de creanįâ dacâ subiecįii sâi se înįeleg sâ îi schimbe cauza,
obiectul, ori condiįiile de platâ. În acest sens, dacâ subiecįii introduc un nou termen
suspensiv într-un raport obligaįional preexistent, noua obligaįie poate fi consideratâ
a fi fost novatâ obiectiv.
Novaįia subiectivâ a raportului de obligaįie semnificâ înlocuirea subiecįilor
acestuia. Dacâ subiecįii iniįiali se înįeleg sâ îĩi substituie alte persoane în rolul lor
de debitor ori de creditor, vom asista la o novaįie subiectivâ. Astfel, creditorul poate
sâ consimtâ la înlocuirea sa cu o altâ persoanâ, care va deveni titular al creanįei
astfel novatâ. La o asemenea înįelegere trebuie sâ fie parte ĩi debitorul primitiv,
altfel deosebirea faįâ de cesiunea de creanįâ ar fi iluzorie, iar operaįiune juridicâ
nu ar valora doar transformarea sa, ci strâmutarea vechii creanįe câtre patrimoniul
noului creditor. În schimb, un terį poate sâ îl înlocuiascâ pe vechiul debitor, fârâ
ĩtiinįa acestuia, ci doar pe baza acordului cu creditorului iniįial. În acest caz s-a
vorbit de novaįie ex promissio, deoarece ea izvorâĩte din voinįa terįului (noul debitor) de a plâti în nume propriu o obligaįie preexistentâ [art. 1609 alin. (2) N.C.C.
in fine; art. 1131 C. civ.]. Debitorul primitiv nu se poate opune eficient unei asemenea operaįiuni de inovare juridicâ, deoarece – pe de o parte, oricine poate face
plata, iar – pe de altâ parte, el nu ar avea interes sâ o facâ, în sensul câ pentru debitorul primitiv novaįia va avea efect liberatoriu. În cazul în care el se încâpâįâneazâ sâ plâteascâ dupâ încheierea novârii, debitorul primitiv va face o platâ
nedatoratâ, deĩi elementul erorii solvens-ului lipseĩte. Ca sâ producâ efectele sale
caracteristice, novaįia ex promissio trebuie sâ fie fâcutâ pentru întreaga datorie
iniįialâ, altfel vom asista la inovare atât subiectivâ, cât ĩi obiectivâ, combinându-se
cele douâ tipuri de novaįie.
Condiįiile novaįiei. Fiind un contract, pentru ca ea sâ se nascâ validâ, dar ĩi
aptâ sâ producâ efecte juridice, novaįia va trebui sâ îndeplineascâ douâ rânduri de
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condiįii. Primele se leagâ de natura s-a contractualâ, iar din acest punct de vedere,
sunt de respectat condiįiile de fond impuse oricârei convenįii (art. 1179 N.C.C.;
art. 948 C. civ.). În plus, novaįia trebuie sâ satisfacâ ĩi anumite condiįiile specifice,
care îi asigurâ efectul caracteristic: inovarea raportului obligaįional preexistent.
Înainte de a ne referi doar la acestea din urmâ, trebuie subliniat câ o pre-condiįie a
novaįiei este tocmai preexistenįa unei obligaįii civile valide. Ar fi lipsit de noimâ
dacâ am încerca sâ vorbim despre novaįie în lipsa unui raport de obligaįie preexistent intenįiei subiecįilor sâi de a-l transforma. Novaįia este rezervatâ doar obligaįiilor civile, prin urmare, preexistenįa unei obligaįii naturale[1] nu poate justifica
atât o novaįie, cât intenįia de a transforma un raport de fapt într-unul juridic, iar o
asemenea operaįiune nu ar fi decât întemeierea, crearea unei obligaįii, iar nu o
inovare propriu-zisâ. Din acest motiv, se poate nota câ trebuie îndeplinite douâ
condiįii specifice pentru a se putea vorbi despre novaįie, adicâ despre un acord
novator: (1) intenįia de a nova ĩi (2) elementul nou.
(1) Intenįia de a nova (animus novandi) este cauza juridicâ a novaįiei, înįeleasâ
ca intenįie de a pune capât vechii obligaįii prin transformarea ei într-una nouâ, diferitâ (mâcar parįial) de cea veche. Pârįile acordului novator trebuie sâ fie animate
de intenįia de modifica juridic ceva într-un raport de obligaįie. Dacâ, în schimb,
modificarea obligaįiei survine ca urmare a schimbârii ambientului juridic (fapte
delictuale ale uneia dintre pârįi; intervenįia legiuitorului etc.) nu vom avea de-a face
cu o novaįie, ci cu o transformare neintenįionatâ a raportului de obligaįie, survenitâ
ca urmare a unor elemente strâine de voinįa juridicâ a subiecįilor obligaįiei. Intenįia
de a nova nu se prezumâ, ci trebuie sâ fie expresâ, trebuind sâ fie doveditâ[2] dupâ
dreptul comun, de cel care o invocâ (art. 1610 N.C.C.). Elementul subiectiv al
novaįiei, care e intenįia de inovare juridicâ, trebuie sâ fie evident, adicâ expres ĩi
neîndoielnic, în caz de dubiu, novaįia nu existâ. Caracterul expres al lui animus
novandi nu implicâ automat ca el sâ fie consacrat în termeni speciali, dupâ cum nu
indicâ vreo formâ specialâ de respectat (act autentic, act scris etc.). Ideea este ca
din exteriorizarea consimįâmântului de a nova sâ poatâ fi dedusâ intenįia certâ a
pârįilor de a modifica vechiul raport obligaįional, cu efectul stingerii acestuia prin
înlocuirea cu unul nou. În fapt, intenįia de a nova este dedusâ practic din aceea câ
pârįile novaįiei modificâ efectiv structura raportului obligaįional iniįial.
(2) Elementul nou, ori inovator, care face diferenįa faįâ de obligaįia iniįialâ ĩi
justificâ obiectiv sâ vorbim despre novaįie, poate purta asupra oricârui element
structural sau accidental al obligaįiei. Dacâ se vorbeĩte despre structurâ, subiecįii
raportului pot modifica obiectul, cauza sau chiar pârįile obligaįiei primitive. Astfel,
de pildâ, se poate modifica cuantumul datoriei, se poate schimba cauza oneroasâ
în una gratuitâ, se poate modifica obiectul prestaįiei concrete sau chiar persoana
debitorului ori a creditorului. Dacâ ne referim la elemente accidentale, are trebui sâ
ne referim în special la modalitâįile obligaįiei. Astfel, pârįile acordului novator pot
modifica scadenįa, pot introduce o condiįie nouâ, care sâ afecteze existenįa obligaįiei etc.
[1]
[2]

v. art. 2264 (3) N.C.C., care interzice novarea datoriilor de joc.
Este o derogare de la regula dupâ care cauza se prezumâ în orice contract, v. art. 1239 N.C.C.
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Efectele novaįiei sunt impuse de voinįa pârįilor acordului novator ĩi marcheazâ
transformarea raportului obligaįional primitiv. Extincįia obligaįiei iniįiale ĩi apariįia
simultanâ a uneia noi sunt termenii contradictorii ai binomului ce constituie efectul
juridic specific al novaįiei. Esenįialmente, efectul definitoriu al novaįiei este discontinuitatea juridicâ; în sensul ca obligaįia inovatâ, noua obligaįie, se deosebeĩte de
cea veche, care moare odatâ cu naĩterea noii obligaįii. Deci, dacâ pârįile nu prevâd altfel, transformarea obligaįiei primitive valoreazâ stingerea ei fârâ executare.
Efectul extinctiv al novaįiei implicâ discontinuitate între vechea ĩi noua obligaįie.
Stingerea afecteazâ – prin urmare, ĩi toate accesoriile ĩi garanįiile vechii obligaįii, ca
o consecinįâ fireascâ a faptului câ ea dispare. În mod concret, novaįia nu produce
efecte translative ale garanįiilor reale, întrucât ipotecile ĩi gajul se sting ca efect al
novârii raportului garantat. Ĩi în ipoteza novaįiei subiective, garanįiile reale se sting ĩi
ele, deci nu se strâmutâ asupra bunurilor noului debitor (art. 1611 N.C.C.).
În cazul codebitorilor solidari, novaįia obligaįiei unuia dintre aceĩtia are efect
liberatoriu ĩi pentru ceilalįi debitori solidari, dupâ cum acelaĩi efect liberatoriu are
novaįia datoriei debitorului principal faįâ de fideiusori [art. 1613 alin. (1) N.C.C.]. În
schimb, faįâ de cocreditorii solidari, novaįia consimįitâ de un singur creditor nu
produce efecte ĩi faįâ de creanįele celorlalįi creditori (art. 1614 N.C.C.). A fortiori,
novaįia unui raport obligaįional indivizibil sau a unei obligaįii in solidum va duce
inevitabil la stingerea indivizibilitâįii. Prin excepįie de la caracterul distructiv al
novaįiei, „atunci când creditorul a cerut acordul codebitorilor sau, dupâ caz, al
fideiusorilor ca aceĩtia sâ fie įinuįi de noua obligaįie, creanįa iniįialâ subzistâ în
cazul în care debitorii sau fideiusorii nu îĩi exprimâ acordul” [idem (2)]. În fine, Noul
Cod civil a introdus expres un element de noutate faįâ de veche reglementare,
care consistâ în posibilitatea noului debitor de a invoca nulitatea absolutâ a actului
novat (art. 1612 N.C.C.), dar despre acest aspect mai jos. Evident câ aceste reguli
sunt supletive, iar pârįile novaįiei pot sâ deroge de la ele, dar derogarea de la
efectul discontinuu al novaįiei va ridica practic semne de întrebare asupra înseĩi
naturii juridice a novaįiei.
Din acest punct de vedere, novaįia – înįeleasâ ca mijloc de transformare a obligaįiilor civile, nu trebuie sâ ducâ în eroare: transformarea semnificâ aici discontinuitate obligaįionalâ, iar nu continuitate. Transformarea prin novaįie e un mijloc de
stingere a obligaįiei fârâ satisfacįia prestaįiei iniįial promise, care ĩterge orice urmâ
juridicâ a vechii obligaįii ĩi a garanįiilor care o acompaniau. Deci, nu orice modificare a unei obligaįii este automat ĩi o novaįie.
Utilitatea practicâ a novaįiei e restrânsâ datoritâ efectului sâu distructiv. Astfel,
odatâ generat un raport de creanįâ, care în plus poate fi însoįit ĩi de garanįii personale sau reale, este dificil sâ ne imaginâm câ autorii lui vor renunįa la el, cu
efectul de a stinge ĩi garanįiile aferente, fârâ a lua în calcul costurile refacerii unei
noi legâturi juridice. Ĩi din cauza costurilor, este util practic de cercetat dacâ autorii
novaįiei sunt într-adevâr animaįi de intenįia de a nova sau doresc doar modificarea
unui vechi raport de obligaįie, cu pâstrarea unor elemente iniįiale, caz în care nu se
va mai putea vorbi despre novaįie. Din acest unghi de vedere, este de analizat ĩi
situaįia unui acord novator nul, care – însufleįit fiind de animus novandi, ar putea fi
interpretat ca fiind extinctiv de veche obligaįie, deĩi inapt sâ creeze una nouâ. O
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interpretare pragmaticâ ar permite ca un asemenea acord inovator nul sâ nu
producâ niciun efect extinctiv, cu consecinįa supravieįuirii vechii obligaįii.
Drept tranzitoriu. Fiind o convenįie, novaįia este supusâ dispoziįiilor legii în
vigoare la data când a fost încheiatâ, pentru tot ceea ce priveĩte încheierea, interpretarea, efectele, executarea ĩi încetarea sa. Eventualele modificâri ale contractului se fac cu respectarea tuturor condiįiilor prevâzute de legea în vigoare la
data modificârii contractului preexistent (art. 102 din Legea nr. 71/2011).
Noul Cod civil. Terminologic, în mod firesc s-a renunįat la novaįiunea de la
1865 ĩi s-a trecut la novaįie, iar pentru obligaįia primitivâ, noul Cod civil foloseĩte
sintagma de obligaįie iniįialâ, dupâ cum pentru noua obligaįie s-a preferat creanįa
novatâ. Dacâ vechiul Cod civil nu conįinea o definiįie a novaįiei, mulįumindu-se sâ
ne arate cum se poate încheia aceasta (art. 1128), noul Cod civil are ambiįia de a
ne furniza ĩi o definiįie legalâ. Astfel, art. 1609 alin. (1) N.C.C. dispune câ „Novaįia
are loc atunci când debitorul contracteazâ faįâ de creditor o obligaįie nouâ, care
înlocuieĩte ĩi stinge obligaįia iniįialâ.” Lâsând la o parte stângâcia exprimârii[1], ar fi
de observat alte aspecte. Astfel, definiįia sugereazâ caracterul contractual al novaįiei, dupâ cum include ĩi efectul sâu de extincįie a vechii obligaįii. În plus, e de
observat ĩi cuvântul înlocuieĩte din definiįia legalâ, cu efectul câ obligaįia novatâ ar
disloca ĩi substitui obligaįia primitivâ. Aspectul nu e foarte exact, fiindcâ novaįia
aneantizeazâ vechea obligaįie, creând discontinuitatea faįâ de noua obligaįie, în
timp ce cuvântul în-locuieĩte ar sugera continuitatea vechii obligaįii prin cea
novatâ. De esenįa novaįiei e discontinuitatea obligaįionalâ, iar nu faptul câ în locul
unei creanįe vechi apare una nouâ, ceea ce ar putea genera interferenįe nedorite
cu mijloacele de perpetuare, ori transmitere a creanįei. Sub acest aspect, nici codul
de la 1865 nu era scutit de criticâ, deoarece folosea cuvântul substituit (pentru noul
creditor, conform art. 1128 C. civ.), ceea ce putea sugera o continuitate a vechii
creanįe, aspect respins de efectele distructive ale novaįiei. Ideea poate fi pâstratâ ĩi
pentru noul Cod civil, cu menįiunea câ substituit s-a înlocuit cu schimbat [art. 1611
alin. (2) N.C.C.].
Substanįial, este de remarcat art. 1612 N.C.C., care – trecând în revistâ mijloacele de apârare puse la dispoziįia noului debitor[2], dispune câ acesta din urmâ
„poate invoca nulitatea actului din care s-a nâscut obligaįia iniįialâ”. Aceasta ar fi o
excepįie de la regula câ noul debitor nu se poate folosi de mijloacele pe care le
avea la îndemânâ vechiul debitor în contra creditorului. Mai general, legea introduce o excepįie de la efectul extinctiv al novaįiei, deoarece se pâstreazâ legâturile
generate de actul primitiv ĩi pentru noul debitor, terį faįâ de acesta, care poate sâ
invoce nulitatea[3] ca mijloc de apârare în contra plâįii cerute de creditor. Oricum,
textul legal poate ridica ĩi alte interogaįii, pe lângâ punerea în parantezâ a discontinuitâįii novaįiei. Astfel, se poate întreba dacâ angajamentul noului debitor era
valid juridic, din moment ce el refuzâ plata pe motiv de nulitate al unui act la care

[1]

„Debitorul contracteazâ faįâ de creditor” – s.n., eventual contracteazâ cu sau se obligâ faįâ de.
Aceasta râmâne nou nu numai în cazul novaįiei subiective, ci ĩi în celelalte cazuri, deoarece noua
obligaįie e altceva decât vechea obligaįie.
[3]
La o primâ vedere ar fi vorba doar de nulitatea absolutâ.
[2]
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nu a participat ĩi care nu are nicio legâturâ juridicâ cu animus novandi, singura
cauzâ din care ar trebui sâ izvorascâ angajamentul sâu juridic de platâ.

1.2. DelegaƜia (art. 1132 Ɣi art. 1133 C. civ.)
O aplicaįie specialâ a mecanismului novaįiei, la care noul Cod civil a renunįat,
este delegaįia[1]. Aceasta poate fi înįeleasâ ca un contract prin care debitorul iniįial
(delegantul) aduce creditorului sâu primitiv (delegatarului) angajamentul de platâ al
unui terį faįâ de raportul iniįial de obligaįie (terį numit delegat). De observat câ –
spre deosebire de novaįie, delegaįia[2] implicâ acordul a trei persoane: delegatarul
ĩi delegantul – care erau subiecįii raportului primitiv, ĩi un terį faįâ de acest raport.
Din acest punct de vedere, se poate face diferenįa între delegaįie ĩi novaįia ex
promissio, la care acordul debitorului iniįial nu era cerut. Fârâ consimįâmântul celor
trei nu vom fi în prezenįa delegaįiei, ci poate în faįa unui alt mecanism: novaįie sau
convenįie de porte fort ori un mandat pentru platâ. Din acest acord trilateral trebuie
sâ deducem ĩi intenįia pârįilor.
Astfel, dacâ cei trei se înįeleg ca din joc sâ fie scos delegantul, pentru ca plata
sâ fie fâcutâ de terįul delegat, intenįia de a nova raportul primitiv – care îl avea ca
debitor pe delegant, va face din aceastâ operaįiune o novaįie subiectivâ, care
poartâ denumirea de delegaįie perfectâ. Efectul esenįial acestui tip de delegaįie e
liberarea debitorului iniįial (delegant) – prin declaraįia expresâ a creditorului primitiv
(art. 1132 C. civ.), cu stingerea tuturor accesoriilor obligaįiei sale, întocmai ca la
novaįia propriu-zisâ. Deci, delegaįia perfectâ are un efect de discontinuitate, vechea obligaįie stingându-se, deoarece creditorul primitiv (delegatarul) a ales sâ îl
execute doar pe delegat. În schimb, dacâ pârįile se înįeleg[3] ca delegatul sâ plâteascâ alâturi de debitorul iniįial (delegant), vom avea de-a face cu o delegaįie
imperfectâ. În caz de dubiu între cele douâ, adicâ dacâ nu poate fi probatâ voinįa
expresâ a delegatarului de a-l descârca total pe delegant, delegaįia se considerâ
imperfectâ. Aceasta deoarece renunįarea la un drept (al delegatarului) nu se poate
prezuma, oricum vechiul Cod civil avea ĩi un text în acest sens (art. 1132 C. civ. in
fine), iar sub noul Cod civil se poate recurge la invocarea art. 13 N.C.C.
Efectele delegaįiei trebuie deosebite dupâ speciile delegaįiei. Astfel, în cazul
celei perfecte, consecinįele sale juridice sunt cele de la novaįia subiectivâ, în sensul câ vechiul debitor e liberat, creditorul sâu iniįial nemaiįinând pentru platâ decât
pe delegat, întrucât întregul raport primitiv de obligaįie, preexistent delegaįiei, s-a
stins. Dacâ delegaįia ar fi doar imperfectâ, efectul esenįial este câ creditorul adiįioneazâ un nou debitor la cel iniįial, e vorba de terįul-delegat. În aceastâ ipotezâ,
delegaįia nu mai este o tehnicâ contractualâ prin care se asigurâ discontinuitatea
juridicâ între vechea ĩi noua obligaįie, ci însumarea de mai mulįi debitori. Prin dele[1]

«Delegatio « delego « lego, a trimite în misiune; pentru câ delegatul e trimis sâ plâteascâ delegatarului. În afarâ de denumire ĩi etimologie, delegaįia din dreptul civil nu are nicio legâturâ cu delegaįia
din dreptul muncii.
[2]
L. Pop, Fiinįa obligaįiilor, op. cit., p. 315; C. Stâtescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 374; B. Fages, op. cit.,
p. 549; M. Fabre-Magnan, op. cit., p. 538.
[3]
Art. 1613 alin. (2) N.C.C. ar putea fi interpretat în sensul câ noul Cod civil nu ar fi renunįat cu totul
la ideea de delegaįie, dar una survenitâ.

28

Drept civil. ObligaƜii

gaįia imperfectâ, creditorul (delegatarul) face sâ i se aducâ un nou debitor (terįuldelegat), care va fi legat alâturi de vechiul debitor (delegant), ceea ce nu e totuĩi
suficient pentru a deduce automat câ obligaįia ar fi devenit solidarâ sau indivizibilâ
între delegat ĩi delegant. Delegaįia imperfectâ lasâ neatinse garanįiile constituite
iniįial ĩi eventual poate sâ cuprindâ expres altele noi (gaj, ipotecâ, fideiusiune etc.).
Utilitatea practicâ a delegaįiei este relativ scâzutâ. Dar ea poate fi regâsitâ ca
mijloc de evitare a unei duble plâįi, prin aceea câ delegatul va plâti direct delegatarului ceea ce datora delegantului. Dupâ cum mecanismul delegaįiei ar putea
explica plâįile indirecte, prin cârįile bancare de debit, de pildâ. Titularul unui cont în
bancâ poate folosi cardul (ataĩat acelui cont) pentru plata unui serviciu prestat de
un comerciant. În acest caz, delegatul (banca) va plâti la ordinul delegantului
(clientul) direct delegatarului (comerciant), care a acceptat acest sistem de platâ.
Astfel se va evita ca delegantul sâ ridice bani de la bancâ pe care mai apoi sâ îi
înmâneze comerciantului; o simplificare de relaįii comerciale, deci.
Drept tranzitoriu. Delegaįia încheiatâ sub imperiul vechiului Cod civil râmâne
supusâ dispoziįiilor legii în vigoare la data când a fost încheiatâ, pentru tot ceea ce
priveĩte încheierea, interpretarea, efectele, executarea ĩi încetarea sa (art. 3 ĩi
art. 102 din Legea nr. 71/2011). Eventualele modificâri ale delegaįiei, dupâ intrarea
în vigoare a noului Cod civil, vor observa regulile care guverneazâ regimul general
al obligaįiilor prevâzute de legea în vigoare la data modificârii. În fine, ĩi sub imperiul noului Cod civil, încheierea unei delegaįii va fi posibilâ, datoritâ libertâįii contractuale, iar regimul ei concret va rezulta din interpretarea voinįei pârįilor, care pot
face trimitere la novaįie, precum ĩi din aplicarea regulilor noului Cod civil, care
guverneazâ regimul general al obligaįiilor.

2. Transmiterea obligaƜiilor
Dacâ transformarea obligaįiilor presupune o discontinuitate obligaįionalâ, transmiterea obligaįiilor implicâ ideea de continuitate. Astfel, o obligaįie poate fi supusâ unor
mecanisme convenįionale prin care sâ i se asigure dinamica, prin trecerea ei de la o
persoanâ la alta. Mecanisme clasice prin care se înfâptuieĩte transmiterea obligaįiilor sunt (1) subrogaįia personalâ, (2) cesiunea de creanįâ (3) preluarea datoriei
ĩi (4) cesiunea contractului.

2.1. SubrogaƜia personalĉ (art. 1593-1598 N.C.C.; art. 1106-1109 C. civ.)
Subrogaįia personalâ[1] este un mecanism ce asigurâ transmisiunea unei
creanįe, prin plata obligaįiei corelative acesteia, câtre persoana care a fâcut plata
[art. 1593 alin. (1) N.C.C.]. Cel care plâteĩte (solvens-ul) est terį faįâ de creanįa
transmisâ, iar prin platâ, el urmâreĩte sâ se substituie în drepturile creditorului
iniįial (accipiens[2]), toate acestea fârâ concursul debitorului iniįial. Nu foarte elegant, terįul solvens este denumit ĩi subrogat, deoarece el îl înlocuieĩte pe creditorul primitiv în raportul de creanįâ plâtit. În fond, regula ar fi câ cine plâteĩte dato[1]

L. Pop, Fiinįa obligaįiilor, op. cit., p. 256; C. Stâtescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 367; B. Fages, op. cit.,
p. 539; M. Fabre-Magnan, op. cit., p. 533.
[2]
Cel care primeĩte plata.
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ria altuia se poate substitui în locul juridic al creditorului plâtit. În afarâ de subrogaįie, un astfel de terį solvens ar mai putea recurge la mandat, gestiunea de afaceri sau la îmbogâįirea fârâ justâ cauzâ, pentru a recupera ceea ce a plâtit pentru
altul. Marea diferenįâ între aceste mecanisme ĩi subrogaįia personalâ este datâ de
aceea câ doar subrogaįia conferâ solvens-ului aceleaĩi drepturi pe care le-a avut ĩi
creditorul iniįial (accipiens). Din acest unghi de vedere, subrogaįia asigurâ continuitatea raportului obligaįional, prezentatâ de obicei ca o transmisiune a creanįei
de la accipiens la solvens, foarte asemânâtoare cu cesiunea de creanįâ. Deosebirea esenįialâ dintre cele douâ este datâ de aceea câ subrogaįia nu opereazâ
decât prin platâ ĩi în mâsura acesteia. Dacâ cesiunea de creanįâ vrea sâ sublinieze câ valoarea reprezentatâ de creanįâ poate sâ circule între diferite patrimonii,
subrogaįia reliefeazâ modificarea relaįiei juridice, prin înlocuirea creditorului iniįial
cu un terį (solvens), care îi succede în drepturile de creanįâ.
Sursa intelectualâ a subrogaįiei se gâseĩte în dreptul roman, care – din epoca
bizantinâ, cunoĩtea un mecanism (successio in locum creditoris) ce permitea
persoanei care a plâtit unui creditor ipotecar sâ se substituie în drepturile ĩi acįiunile preferate ale celui din urmâ. Anterior, subrogaįia era legatâ de excepįia cedendarum actionum[1], pe care fideiusorul o avea în contra solvens-ului, care nu reuĩea
sâ îi transmitâ accesoriile creanįei plâtite.
Tipologie. În mod concret, mecanismul de substituire a creditorului iniįial nu
poate avea decât douâ surse distincte: legea sau contractul. Din acest motiv,
subrogaįia personalâ poate sâ fie legalâ sau convenįionalâ. În funcįie însâ de rolul
voinįei unuia dintre subiecįii raportului de obligaįie, subrogaįia convenįionalâ poate
fi una consimįitâ fie de creditor, fie de debitor. O subrogaįie voitâ simultan ĩi de
debitor ĩi de creditor este posibilâ, dar tehnic va fi consideratâ câ intrâ în categoria
subrogaįiei consimįitâ de debitor [art. 1594 alin. (2) ĩi art. 1595 alin. (3) N.C.C.].
Indiferent de sursa sa, ori de specia concretâ, subrogaįia personalâ produce esenįial aceleaĩi efecte de înlocuire a creditorului iniįial cu terįul plâtitor (solvens). Spre
deosebire de vechiul Cod civil, noul Cod civil reglementeazâ ĩi o subrogaįie parįialâ (art. 1598 N.C.C.), de unde rezultâ câ dacâ plata este integralâ, vom asista la
o subrogaįie totalâ, dacâ nu, va fi vorba doar despre o subrogaįie parįialâ.
Decelarea naturii juridice a subrogaįiei personale depinde de tipul acesteia.
Astfel, subrogaįia legalâ nu este decât un mecanism obiectiv – funcįional doar în
cazurile expres arâtate de lege, care îĩi produce efectele ope legis, prin care se
înlocuieĩte subiectul activ al creanįei cu un terį plâtitor. Aceastâ înlocuire poate fi
privitâ ĩi ca o transmisiune de creanįâ, datoritâ faptului câ aceasta se strâmutâ,
prin platâ, de la vechiul creditor la noul creditor, care este solvens-ul. Cel din urmâ
se va subroga în toate drepturile creditorului iniįial doar prin ĩi la momentul plâįii
creanįei, fârâ ca voinįa sau ĩtiinįa debitorului sâ fie implicatâ. Din acest unghi,
subrogaįia face sâ pivoteze raportul de obligaįie dintr-un punct fix (debitorul) între
douâ persoane diferite (de la accipiens la solvens). În schimb, chiar dacâ efectele
sunt identice, subrogaįia convenįionalâ sau voluntarâ este un contract, o operaįiu-

[1]

Art. 1682 C. civ. e dovada modernâ a acestui vestigiu antic.
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ne juridicâ al cârui efect esenįial este înlocuirea persoanei creditorului iniįial (accipiens) cu aceea a solvens-ului.
Condiįiile juridice trebuie deosebite dupâ cum subrogaįia e legalâ sau voluntarâ. Pentru subrogaįia legalâ, noul Cod civil dispune printr-o enumerare – care
poate fi completatâ ĩi cu alte texte de lege, cazurile în care are loc înlocuirea de
drept a creditorului iniįial cu persoana solvens-ului. Se poate observa câ noul Cod
civil preia – într-o formulare mai generalâ, ipotezele prevâzute de vechiul Cod civil
(art. 1108), plus sublinierea câ acestea pot fi complinite ĩi de „alte cazuri stabilite
de lege”. Astfel, potrivit art. 1596 N.C.C., subrogaįia personalâ se produce de
drept: (1) în folosul creditorului, chiar chirografar, care plâteĩte unui creditor care
are un drept de preferinįâ, potrivit legii; ceea ce înseamnâ câ dacâ un creditor de
rang inferior (chirografar sau nu) plâteĩte unui creditor de rang superior, primul îl va
înlocui pe al doilea în faįa debitorului, dar ĩi faįâ de ceilalįi creditori cu care subrogatul ar putea intra în concurs. Raįiunea subrogaįiei aici se regâseĩte în aceea câ
subrogatul vrea sâ câĩtige un loc preferat în concursul eventual cu alįi creditori ai
aceluiaĩi debitor, ceea ce este posibil datoritâ efectului de transmisiune al subrogaįiei personale. Apoi, subrogaįia se produce de drept ĩi (2) în folosul dobânditorului (unui bun) care îl plâteĩte pe titularul creanįei însoįite de o garanįie realâ
(ce poartâ asupra bunului dobândit). Fie câ e vorba de gaj, ipotecâ sau altâ garanįie realâ, dobânditorul unui bun grevat – dacâ va plâti pe creditorul beneficiar al
[1]
garanįiei, îl va înlocui pe acesta din urmâ, cu efectul stingerii garanįiei .
Subrogaįia îĩi mai produce de drept efectele ĩi (3) în folosul celui care, fiind
obligat împreunâ cu alįii sau pentru alįii, are interes sâ stingâ datoria. Ipoteza se
referâ la subrogatul care era codebitor principal solidar, in solidum[2] sau legat de
indivizibilitatea datoriei, dupâ cum textul legal e de aplicat ĩi între fideiusorii obiĩnuiįi sau reali. În acest caz, codebitorul solidar – care a plâtit sâ spunem în întregime datoria, se va subroga în rolul creditorului iniįial ĩi va putea începe urmârirea
celorlalįi foĩti colegi de solidaritate pasivâ. În fine, (4) în folosul moĩtenitorului[3]
care plâteĩte din bunurile sale datoriile succesiunii, va opera subrogaįia legalâ, cu
efectul câ moĩtenitorul solvens va prelua creanįa plâtitâ de el ĩi se va putea
îndrepta în contra celorlalįi moĩtenitori sau, în lipsa acestora, datoria subrogatâ se
va stinge prin confuziune. Alâturi de aceste cazuri expres arâtate de Noul Cod civil,
legea mai poate prevedea ĩi alte cazuri[4] în care plata fâcutâ de solvens poate
avea efect de subrogaįie a acestuia în drepturile accipiens-ului.

[1]

Dobânditorul bunului va fi în acelaĩi timp ĩi creditor al obligaįiei garantate cu bunul dobândit,
efectul fiind câ, creditorul subrogat va avea o garanįie care va purta pe un bun al sâu, cu efectul
stingerii prin confuziune a garanįiei.
[2]
Cel care plâteĩte o datorie, garant fiind, va beneficia ĩi el de subrogaįia personalâ legalâ.
[3]
Vechiul Cod civil se referea doar la eredele beneficiar (art. 1108 pct. 4 C. civ. ), deci la cel care a
acceptat moĩtenirea sub beneficiul de inventar, distincįie care însâ nu se mai justificâ sub Noul Cod civil
(art. 1114).
[4]
De pildâ, chiar Noul Cod civil, în art. 2210, ne oferâ un alt caz de subrogare, cea a asigurâtorului:
„În limitele indemnizaįiei plâtite, asigurâtorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale
beneficiarului asigurârii împotriva celor râspunzâtori de producerea pagubei, cu excepįia asigurârilor de
persoane.”
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Pentru condiįiile speciale[1] ale subrogaįiei convenįionale, avem de distins
dupâ cum aceasta este consimįitâ de debitor sau de creditor. În cel din urmâ caz,
subrogaįia personalâ e un contract între creditorul iniįial ĩi un terį, ce va deveni
subrogat, care presupune înįelegerea ca, odatâ primitâ plata de la terį, creditorul
sâ îi transmite acestuia, la momentul plâįii ĩi în limitele ei, toate drepturile pe care
le avea împotriva debitorului. Subrogaįia consimįitâ de creditor opereazâ fârâ consimįâmântul debitorului; orice stipulaįie contrarâ se considerâ nescrisâ, pentru a
mai putea vorbi despre subrogaįia consimįitâ de creditor (art. 1594 N.C.C.; art. 1107
pct. 1 C. civ.). Subrogaįia personalâ consimįitâ de debitor poate avea loc atunci
când acesta se împrumutâ de la un terį – ce va deveni subrogat, spre a-ĩi plâti
datoria ĩi, prin acest contract, transmite împrumutâtorului drepturile creditorului
primitiv, faįâ de care debitorul avea datoria pentru care s-a împrumutat. Acest tip
de subrogaįie personalâ este valabilâ numai dacâ: (1) actul de împrumut ĩi chitanįa
de platâ a datoriei au datâ certâ, în împrumut se declarâ câ (2) suma a fost împrumutatâ cu intenįia de a se plâti datoria, iar (3) în chitanįâ emisâ de creditorul iniįial
(accipiens) se face menįiune câ plata s-a fâcutâ cu banii împrumutaįi de la terįul
subrogat, care este solvens-ul. În lipsâ de stipulaįie contrarâ, subrogaįia consimįitâ
de debitor se încheie valid ĩi fârâ consimįâmântul creditorului iniįial (art. 1595
N.C.C.; art. 1107 pct. 2 C. civ.).
Indiferent câ ar fi vorba despre subrogaįia convenįionalâ consimįitâ de debitor
sau de creditor, clauza sau contractul, care genereazâ subrogaįia, trebuie sâ fie
exprese. În plus, se cere forma scrisâ pentru a se putea proba ĩi face opozabilâ
subrogaįia convenįionalâ, altfel ea râmâne inopozabilâ terįilor [art. 1593 alin. (3)
N.C.C.], dupâ cum nici nu poate fi opusâ debitorului[2]. Dar, înscrisul sub semnâturâ
privatâ nu este suficient ĩi pentru a face dovada datei subrogaįiei, care trebuie
„fâcutâ tot într-un timp cu plata”. Din acest motiv, înscrisul care constatâ subrogaįia
convenįionalâ, precum ĩi chitanįa de platâ – dacâ nu sunt acte autentice, trebuie
sâ aibâ ambele datâ certâ, care se dobândeĩte potrivit unor norme speciale[3].
Efectele subrogaįiei se produc doar din momentul ĩi în mâsura plâįii pe care
solvens-ul o face în folosul creditorului iniįial. În lipsa plâįii, subrogaįia nu se produce, iar dacâ plata e doar parįialâ ĩi subrogaįia va fi tot parįialâ. Caracteristica generalâ a subrogaįiei, indiferent de sursa ei legalâ sau voluntarâ, este de a asigura
continuitatea obligaįiei plâtite, în sensul câ plata nu stinge creanįa, ci o prezervâ ĩi
o transferâ noului sâu titular, care va fi solvens-ul. Prin urmare, efectul de continuitate produce consecinįe împotriva debitorului principal ĩi a celor care au
garantat obligaįia. Aceĩtia din urmâ pot opune noului creditor (solvens) toate mijloacele de apârare pe care le aveau ĩi împotriva creditorului iniįial (accipiens),
deoarece solvens-ul dobândeĩte nu numai creanįa plâtitâ de el, dar ĩi accesoriile ĩi
garanįiile care o însoįeau (art. 1597 N.C.C.). În cazul unei subrogaįii parįiale, creditorul iniįial (accipiens), titular al unei garanįii, are preferinįâ faįâ de noul creditor
[1]

Condiįiile speciale ne atrag aici atenįia, deoarece – fiind un contract, pentru ca ea sâ se nascâ
validâ, aptâ de a produce efecte juridice, delegaįia va trebui evident sâ respecte ĩi condiįiile generale
impuse contractului (art. 1179 N.C.C.; art. 948 C. civ.).
[2]
Când subrogaįia a fost consimįitâ de creditor.
[3]
v. art. 1182 C. civ.; art. 272 N. C. proc. civ.
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(solvens), pentru partea din creanįâ sa râmasâ neplâtitâ. Cu toate acestea, în
cazul în care accipiens-ul s-a obligat faįâ de solvens sâ garanteze suma pentru
care a operat subrogaįia, cel din urmâ va fi preferat (art. 1598 N.C.C.).
Efectele de continuitate ale subrogaįiei personale exclud de principiu orice speculaįie, care e ataĩatâ tradiįional însâ cesiunii de creanįâ. Ceea ce înseamnâ câ
subrogatul nu va putea cere plata de la debitor decât în mâsura sau cuantumul a
ceea ce el a plâtit creditorului iniįial, aspect care e pus în evidenįâ ĩi de existenįa
subrogaįiei parįiale. Efectele subrogaįiei se produc doar din clipa plâįii, ceea ce
implicâ ca efectul translativ de creanįâ câtre solvens sâ se facâ în acel moment, iar
nu ulterior. Subrogaįie personalâ fârâ platâ nu existâ, iar dacâ o operaįiune concretâ ar purta o asemenea titulaturâ, natura ei juridicâ ar trebui câutatâ în altâ
parte, în funcįie de intenįia concretâ a pârįilor sale. Astfel, se va putea vorbi despre
cesiune de creanįâ, preluare de datorie, poate chiar de o novaįie subiectivâ sau o
delegaįie.
Proba subrogaįiei convenįionale este supusâ regimului de dovadâ a contractului de drept comun, dominat de regula dovezii cu înscrisuri[1]. Proba subrogaįiei
legale implica atât dovada plâįii fâcute, cât ĩi a faptului câ solvens-ul se gâseĩte
într-una dintre împrejurârile care justificâ aplicarea art. 1596 N.C.C. Majoritatea
împrejurârilor care întemeiazâ subrogaįia legalâ izvorâsc din acte juridice, caz în
care se vor aplica regulile probatorii specifice actului juridic. Însâ, cel puįin teoretic,
s-ar putea admite orice mijloc de dovadâ pentru proba faptului câ solvens-ul ar fi
moĩtenitorul debitorului primitiv. Dar practic, bânuim câ subrogatului moĩtenitor i se
va cere, dacâ nu un certificat de moĩtenitor, cel puįin un certificat de calitate de
moĩtenitor! În toate cazurile, când va fi vorba de înscrisuri, nu trebuie uitat câ ele
trebuie sâ aibâ ambele datâ certâ, care se dovedeĩte potrivit legii[2].
Utilitatea practicâ a subrogaįiei se leagâ de efectul sâu translativ. Astfel, cine
plâteĩte datoria altuia se poate substitui în locul juridic al creditorului plâtit. Din
acest punct de vedere, subrogaįia asigurâ continuitatea juridicâ a raportului obligaįional, cu beneficiul pentru solvens câ doar subrogaįia îi conservâ aceleaĩi drepturi
pe care le avea ĩi creditorul iniįial (accipiens). În plus, mai trebuie amintit câ efectul
translativ al subrogaįiei nu opereazâ decât prin platâ ĩi în mâsura acesteia,
înlâturându-se astfel din discuįie ĩi orice suspiciune de speculaįie patrimonialâ.
Drept tranzitoriu. Subrogaįia convenįionalâ râmâne supusâ dispoziįiilor legii în
vigoare la data când a fost încheiatâ, pentru tot ceea ce priveĩte încheierea, interpretarea, efectele, executarea ĩi încetarea sa (art. 3 ĩi art. 102 din Legea nr. 71/2011).
Eventualele modificâri ale acordului de subrogaįie, dupâ intrarea în vigoare a noului Cod civil, vor observa regulile care guverneazâ regimul general al obligaįiilor
prevâzute de legea în vigoare la data modificârii. Subrogaįia legalâ se va supune
regulilor în vigoare la data la care s-a produs împrejurarea care o justificâ. În plus,
creanįa transmisâ prin subrogaįie, intervenitâ dupâ data intrârii în vigoare a noului
Cod civil, îĩi pâstreazâ regimul stabilit de normele în vigoare la data naĩterii
creanįei [art. 117 alin. (1) din Legea nr. 71/2011].
[1]
[2]

v. art. 1171-1206 C. civ.; art. 259-304 N. C. proc. civ.
v. art. 1182 C. civ.; art. 272 N. C. proc. civ.
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Noul Cod civil nu aduce noutâįi însemnate în aceastâ materie. Este de notat
câ noul Cod civil prevede expres subrogaįia parįialâ, ceea ce era oricum acceptat
de doctrinâ ĩi anterior, dupâ cum noul Cod civil sistematizeazâ ĩi efectele subrogaįiei. Cazurile subrogaįiei legale sunt ĩi în noul Cod civil identice cu cele prevâzute de vechiul Cod civil, dar spre deosebire de acesta, reiese acum clar câ enumerarea din noul Cod civil este doar exemplificativâ [art. 1596 (1) N.C.C.]. În noul
Cod civil, spre deosebire de vechiul Cod civil, subrogaįia convenįionalâ consimįitâ
de debitor înceteazâ sâ mai fie un act autentic[1]. Forma scrisâ ĩi data certâ se cer
în continuare pentru subrogaįiile convenįionale, dar nu ca exigenįe ad validitatem,
ci doar ad opposabilitatem.

2.2. Cesiunea de creanƜĉ (art. 1566-1592 N.C.C.; art. 1391-1398 C. civ.)
Contractul inter vivos prin care creditorul (cedent) transmite creanįa sa unei alte
persoane (cesionar) – fârâ concursul debitorului iniįial (cedat), constituie o cesiune
de creanįâ[2]. Beneficiind ĩi de o definiįie legalâ (art. 1566 N.C.C.), cesiunea de
creanįâ este o specie de contract translativ, al cârui titlu oneros sau gratuit nu įine
decât de natura cesiunii, care trebuie cercetatâ in concreto. Din acest punct de
vedere, alâturi de regulile speciale ale cesiunii – pe care le vom trece mai jos în
revistâ, regimul juridic al cesiunii de creanįâ se va completa ĩi cu regulile concrete
aplicabile vinderii sau donaįiei, în funcįie de specificul ei practic ĩi concret. Înainte
de toate însâ, este de subliniat câ întregul specific al cesiunii – ca figurâ juridicâ autonomâ, izvorâĩte din faptul câ obiectul acestui act translativ constâ într-o creanįâ, iar
nu într-un drept real, cum se întâmplâ pentru orice vindere sau donaįie ordinarâ,
care practic sunt cu mult mai frecvente decât cesiunea de creanįâ.
Existenįa cesiunii de creanįâ, care, dincolo de reglementarea legalâ, e posibilâ
datoritâ libertâįii contractuale, vine sâ sublinieze caracterul patrimonial al creanįei,
aspectul acesteia de valoare economicâ, ce poate fi strâmutatâ dintr-un patrimoniu
în altul, aproape ca un drept real. Obligaįia este un raport juridic (vinculum juris),
dar cesiunea de creanįâ reliefeazâ ĩi pune în discuįie nu atât relaįia obligaįionalâ
în sine, ci dreptul de creanįâ, înįeles ca prestaįie patrimonialâ (art. 1164 N.C.C.). În
niciun moment cesiunea de creanįâ nu neagâ caracterul relaįional al obligaįie, ci
doar pune accentul pe latura activâ, pe dreptul subiectiv patrimonial, care constituie
conįinutul raportului de obligaįie. În acelaĩi timp, cesiunea de creanįâ nu constituie
nici temei, nici argument pentru a considera câ creanįa ar constitui un bun, în sensul
drepturilor reale, întrucât creditorul nu este proprietarul creanįei, ci titularul ei, subiect al unei relaįii juridice care îi permite sâ obįinâ o prestaįie economicâ determinatâ. Din acest unghi, cesiunea de creanįâ nu este decât strâmutarea valorii
patrimoniale, concretizatâ în posibilitatea creditorului de a cere debitorului sâ presteze comportamentul sâu specific datorat (dare/facere).
Sursa intelectualâ a cesiunii de creanįâ se regâseĩte tot în dreptul roman ĩi a
fost acceptatâ ca posibilitate juridicâ doar în mâsura în care acesta a renunįat la
[1]

v. art. 1595 alin. (2) N.C.C. vs. art. 1107 pct. 2 C. civ.
L. Pop, Fiinįa obligaįiilor, op. cit., p. 223; C. Stâtescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 363; B. Fages, op. cit.,
p. 523; M. Fabre-Magnan, op. cit., p. 521.
[2]
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viziunea strictâ de vinculum juris a obligaįiei civile. Iniįial, paliativele care au fost
folosite pentru transportul creanįei erau de natura novaįiei sau įineau de mandat
(procuratio in rem suam). În dreptul bizantin, cesiunea se apropie mai mult de
mecanismul tehnic pe care îl cunoaĩtem astâzi, caracterul ei irevocabil fiind legat
de notificarea debitorului cedat.
Tipologia cesiunii de creanįâ ar permite, mai ales dupâ criteriul funcįiilor sale, o
grupare în douâ clase[1]. Prima, care justificâ în definitiv plasarea cesiunii printre
mijloacele de transmitere a obligaįiilor, este cea clasicâ ĩi sugeratâ de titulatura sa.
Astfel, cesiunea de creanįâ este un instrument, un mijloc de strâmutare a creanįei
de la cedent la cesionar. A doua, valorificâ cesiunea prin efectele sale, care pot fi
exploatate ca un mijloc de garantare a executârii unei alte obligaįii. Aceasta poartâ
uneori numele de cesiune fiduciarâ de creanįâ, iar noul Cod civil[2] ne oferâ un
exemplu de cesiune fiduciarâ în art. 2398-2408. Cesiunea fiduciarâ e încheiatâ
fârâ preį, dar ĩi fârâ vreo intenįie liberalâ. În fond, cesiunea fiduciarâ este fâcutâ
câtre cesionar cu scopul de a i se garanta acestuia plata unei alte creanįe, pe care
acesta o are în contra unui terį sau chiar a cedentului. Dacâ aceastâ creanįâ –
independentâ de cea cesionatâ, e plâtitâ cesionarului, cel din urmâ va fi įinut sâ
restituie cedentului creanįa fiduciar cesionatâ. Dacâ însâ plata nu e fâcutâ, cesionarul poate cere executarea creanįei dobândite prin cesiune. În fine, funcįiile
cesiunii se pot explica simplu prin efectele concrete ale acesteia. De notat: ceea ce
genereazâ aceste deosebiri, între cesiunea translativâ ĩi cea fiduciarâ, ar fi tocmai
cauza juridicâ a cesiunii. Deci, râmâne de analizat intenįia pârįilor cesiunii, pentru a
decela dacâ acestea au urmârit un transport de creanįâ sau doar constituirea unei
garanįii prin încheierea respectivei cesiuni de creanįâ. În rândurile de mai jos ne
vom referi exclusiv la cesiunea translativâ de creanįâ.
Natura juridicâ a cesiunii de creanįâ este, deci, de contract translativ de drepturi, care produce efectele doar inter vivos, deoarece transmisiunile succesorale de
creanįe ascultâ de regulile speciale de la moĩtenire [art. 1282 alin. (1) N.C.C.].
Dacâ cesiunea de creanįâ este o operaįiune juridicâ oneroasâ, ea va descrie o
speculaįie juridicâ, atunci când transmisiunea creanįei se face la un preį mai mic
decât valoarea nominalâ a obligaįiei, cesionarul având însâ dreptul sâ cearâ de la
debitor plata întregii creanįe, iar nu numai cât s-a plâtit cedentului. Dacâ nu se
plâteĩte un preį, ci se dâ un bun la schimb cu creanįa, se vor compara valoarea
celor douâ ĩi speculaįia va exista doar dacâ valoarea bunului e mai micâ decât
valoarea nominalâ a creanįei. Tradiįional, dreptul civil a privit cu ostilitate orice
speculaįie, iar cesiunea oneroasâ de creanįâ reprezenta singurul caz de speculaįie
îngâduit de lege lata în vechiul Cod civil, contraponderea speculaįiei regâsindu-se
în reglementarea retractului litigios (art. 1401-1404 C. civ.), dispârut din peisajul
noului Cod civil ĩi oricum prohibit în materie comercialâ (art. 45 C. com.).

[1]

Noul Cod civil mai prevede cesiunea de creanįâ ĩi ca mod de dare în platâ (art. 1493 N.C.C.),
dupâ cum efectul validârii popririi prin hotârâre judecâtoreascâ este tot cel al unei cesiuni de creanįâ
(art. 781 N. C. proc. civ.).
[2]
Anterior noului Cod civil, art. 85 din Legea nr. 99/1999 prevedea o asemenea cesiune cu funcįie de
garanįie; Legea nr. 99/1999 a fost însâ abrogatâ prin art. 230 din Legea nr. 71/2011.
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Condiįiile juridice pe care cesiune trebuie sâ le îndeplineascâ, pentru a-ĩi
produce efectele specifice, sunt în mod esenįial legate de (2) obiectul cesiunii, (1)
convenįia cu efect translativ de creanįâ ĩi (3) voinįa debitorului iniįial, care acum
este cedat. Dupâ cum spuneam, (1) cesiunea nu este decât un contract cu efect
translativ, al cârui efect de strâmutare se referâ nu la un bun, ci la o creanįâ.
Contactul este consensual (art. 1573 N.C.C.) ĩi el trebuie sâ îndeplineascâ condiįiile de validitate generale de care ascultâ orice act juridic, la care se adaugâ condiįiile speciale ale convenįiei prin care cesiunea concretâ ia naĩtere. Deĩi aceastâ
regulâ era fireascâ, legiuitorul a įinut sâ o consacre in terminis (art. 1567 N.C.C.).
(2) Obiectul cesiunii de creanįâ constituie, în fond, elementul care imprimâ
caracteristici esenįiale actului translativ omonim. Tradiįional, sunt cesibile orice
creanįe civile[1] prezente ori viitoare (art. 1572 N.C.C.), dar privite ut singuli, deoarece cesiunea de creanįâ este una cu titlu particular. Aceasta nu înseamnâ însâ câ
strâmutârile universale sau cu titlu universal de creanįe ar fi imposibile, ci doar câ
acestora nu li se vor aplica regulile speciale de la cesiunea de creanįâ [art. 1566
alin. (2) lit. b) N.C.C.]. Cesiunea de creanįâ a fost întotdeauna un mecanism translativ care privea doar creanįele obiĩnuite, de unde rezultâ câ cele constatate prin titluri
negociabile, precum ĩi drepturile intelectuale (de autor, mârci, brevete etc.) au reguli
aparte de transmisiune. Din acest punct de vedere, noul Cod civil nu se abate mult
de la regula clasicâ, proprie ĩi vechiului Cod civil.
Noul Cod civil cuprinde o secįiune consacratâ creanįelor constatate prin titluri
ce constituie valori mobiliare ĩi efecte de comerį (art. 1587-1592), titluri cârora nu li
se aplicâ regulile cesiunii de creanįâ. Noul Cod civil a pâstrat ĩi clasificarea clasicâ
a titlurilor de valoare (art. 1588). Astfel, aceste titluri, clasificate dupâ mijloacele
folosite la strâmutarea lor, sunt fie nominative – care circulâ prin act plus înscrierea
într-un registru special, fie titluri la ordin – care circulâ prin gir cambial, fie titluri la
purtâtor – care circulâ prin înmânarea titlului ce conįine creanįa. Ceea ce este de
reįinut ar fi câ circulaįia titlurilor de valoare este reglementatâ de legi speciale, lor
neaplicându-li-se regulile stabilite de noul Cod civil la cesiunea de creanįâ.
Dacâ regula este câ orice creanįâ, inclusiv una litigioasâ, poate fi cesionatâ,
existâ ĩi restricįii. Astfel, creanįele „declarate prin lege netransmisibile” [art. 1569
alin. (1) N.C.C.], cele intuitu personae, ori creanįele indisponibilizate convenįional
nu pot constitui obiectul unei cesiuni. În acest din urmâ caz, totuĩi cesiunea va
produce efecte dacâ debitorul renunįâ la inalienabilitatea creanįei ori dacâ aceasta
nu era cunoscutâ de cesionar. În toate cazurile, cesiunea unei creanįe pecuniare
este posibilâ (art. 1570 N.C.C.). În fine, cesiunea poate sâ fie doar parįialâ, dacâ
obligaįia transmisâ este divizibilâ (art. 1571 N.C.C.).
(3) Voinįa debitorului iniįial, care este numit în materia cesiunii debitor cedat,
strâluceĩte prin lipsa ei de importanįâ în mecanismul de încheiere a cesiunii de
creanįâ. Consimįâmântul debitorului cedat este irelevant pentru încheierea validâ a
cesiunii. Debitorului cedat trebuie totuĩi sâ i se aducâ la cunoĩtinįâ cesiunea,
pentru ca aceasta sâ fie eficientâ juridic, adicâ pentru ca debitorul cedat sâ fie obligat la platâ câtre cesionar, iar nu câtre cedent (creditorul sâu iniįial). Prin urmare,
[1]

Adicâ neconstatate prin titluri negociabile, ori efecte de comerį.
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voinįa debitorului este doar o condiįie de eficienįâ, de regâsit la momentul executârii cesiunii, iar nu la cel al încheierii ei. În consecinįâ, cesiunea de creanįâ este
de lege lata un contract încheiat între cedent ĩi cesionar, iar nu o operaįiune juridicâ triunghiularâ, care sâ presupunâ un acord trilateral între cedent, cesionar ĩi
cedat. Toate acestea nu exclud posibilitatea practicâ ca la încheierea cesiunii sâ
participe ĩi debitorul care va fi cedat. În aceastâ situaįie, cesiunea va fi opozabilâ
cedatului de la momentul încheierii ei, iar nu de la data sâvârĩirii formalitâįilor de
opozabilitate a cesiunii. Prin excepįie, consimįirea debitorului la cesiune este necesarâ în cazul înstrâinârii unei creanįe inalienabile convenįional, ca rezultat al înįelegerii anterioare dintre creditor (cesionar) ĩi debitor (cedat) [art. 1570 alin. (2) lit. a)
N.C.C.], caz în care contractul va fi triunghiular. Tot ca o excepįie, ar trebui amintitâ
ĩi situaįia cesiunilor de creanįe legate „în mod esenįial de persoana creditorului”
[art. 1573 alin. (2) N.C.C.], când se cere din nou consimįâmântul debitorului la
încheierea actului de strâmutare a creanįei intuitu personae.
Pentru a-ĩi produce efectele specifice, cesiunea va trebui fâcutâ opozabilâ debitorului cedat, iar legea prevede câ aceasta se poate produce fie prin comunicarea,
fie prin acceptarea cesiunii de câtre cedat (art. 1578 N.C.C.). Comunicarea ĩi acceptarea din noul Cod civil au înlocuit notificarea[1] ĩi acceptarea cesiunii de
creanįâ din vechiul Cod civil (art. 1393 C. civ.), fârâ ca între ce le douâ reglementâri sâ existe deosebiri de esenįâ. Comunicarea este o înĩtiinįare realizatâ în
scris, care indicâ creanįa cedatâ ĩi identificâ cesionarul, precum ĩi invitaįia ca
creanįa sâ fie plâtitâ acestuia, iar nu cedentului. Formal, comunicarea e un înscris
ce parvine debitorului cedat. În plus, comunicarea cesiunii trebuie sâ fie însoįitâ ĩi
de dovada scrisâ a cesiunii, pentru ca ea sâ îĩi producâ efectele caracteristice de
înĩtiinįare. Comunicarea poate fi fâcutâ tot într-o datâ cu cererea de chemare în
judecatâ a debitorului pentru platâ, dar, în acest caz, cedatul nu datoreazâ cheltuieli de judecatâ dacâ va face plata pânâ la primul termen de judecatâ. Aceeaĩi
formalitate a comunicârii este cerutâ ĩi pentru ca cesiunea sâ fie opozabilâ ĩi
fideiusorului (art. 1581 N.C.C.). Sunt în drept sâ facâ comunicarea cesiunii fie
cedentul, fie cesionarul, în cel din urmâ caz, debitorul cedat poate sâ îi cearâ acestuia dovada scrisâ a cesiunii.
Acelaĩi efect de opozabilitate îl produce ĩi acceptarea cesiunii de debitorul cedat,
fâcutâ printr-un act cu datâ certâ [art. 1578 alin. (1) lit. a) N.C.C.]. De observat câ
acceptarea în vechiul Cod civil trebuia fâcutâ prin act autentic [art. 1393 alin. (2)
C. civ.], în timp ce noul Cod civil nu cere decât un înscris cu datâ certâ. Deĩi legea
nu o cere, pentru a se evita practic discuįiile cu privire la succesiunea în timp a actelor, ĩi eventuale contestaįii asupra datei comunicârii sau acceptârii cesiunii, practic ar fi important – dacâ celeritatea afacerilor nu o împiedicâ, ca aceste formalitâįi
sâ se realizeze prin executorul judecâtoresc. Deĩi regulile cesiunii de creanįâ nu se
vor aplica dacâ în speįâ va fi vorba despre o transmisiune a unei universalitâįi de
creanįe [art. 1566 alin. (2) lit. b] N.C.C.), noul Cod civil consacrâ (bizar) regula câ,

[1]

Acest cuvânt este totuĩi folosit ĩi în noul Cod civil, v. art. 1573 alin. (1) ĩi art. 1575 N.C.C. Evident câ
juridic nu are nicio importanįâ dacâ numim înĩtiinįarea respectivâ notificare sau comunicare.
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opozabilitatea faįâ de terįi a unei asemenea cesiuni se va face prin înscrierea
cesiunii în AEGRM, în timp ce faįâ de cedat e suficientâ comunicarea ei (art. 1579).
În cazul în care existâ mai mulįi cesionari succesivi ai aceleaĩi creanįe, va fi
considerat primul dobânditor, cesionarul care a îndeplinit formalitâįile de înscriere
a cesiunii la AEGRM [art. 1583 alin. (2) N.C.C.]. Din toate cele spuse, rezultâ câ
noul Cod civil a preferat un sistem dual de publicitate, în sensul câ acceptarea (sau
comunicarea) îl au ca destinatar doar pe debitorul cedat, în timp ce înscrierea
cesiunii o va face opozabilâ erga omnes[1].
Efectele juridice ale cesiunii de creanįâ pot fi aĩezate pe douâ paliere distincte: primul priveĩte efectul specific al operaįiunii juridice concrete prin care se
realizeazâ cesiunea (vindere, donaįie, schimb etc.), iar al doilea palier cuprinde
efectele caracteristice ataĩate faptului câ avem de-a face cu o transmisiune de
creanįâ. Primul palier nu intereseazâ aici, deoarece se vor produce efectele speciale ale contractului concret prin care cesiunea prinde viaįâ (vindere, donaįie etc.).
Aici singura chestiune pedantâ ar fi de ĩtiut dacâ efectul translativ este generat de
aceste contracte concrete sau ar trebui ataĩat cesiunii. Din formularea art. 1566
alin. (1) ĩi 1568 N.C.C. poate rezulta câ noul Cod civil consacrâ o fizionomie distinctâ cesiunii, ea nemaifiind o simplâ aplicaįie a regulilor de la celelalte convenįii
speciale translative, cum era cazul în vechiul Cod civil; de unde rezultâ câ cesiunea în sine ar produce efectul translativ de creanįâ. Practic, ultima chestiune e
mai puįin importantâ, ceea ce conteazâ este sâ trecem în revistâ efectele specifice
cesiunii, care sunt ataĩate realitâįii câ ea poartâ nu asupra unui bun obiĩnuit, ci
asupra unei creanįe. Clasic, efectele cesiunii sunt analizate distinct, dupâ cum este
vorba de raporturile (1) între pârįile ei sau faįâ de (2) terįii specifici ai cesiunii de
creanįâ.
Astfel, (1) între pârįile cesiunii se va realiza efectul translativ al valorii reprezentate de creanįâ, strâmutându-se deci creanįa de la cedent la cesionar, cel din
urmâ putând sa facâ deja ĩi acte de conservare a creanįei primite (art. 1575
N.C.C.). Odatâ cu creanįa, se strâmutâ cesionarului ĩi „drepturile de garanįie ĩi
toate celelalte accesorii ale creanįei cedate” [art. 1568 alin. (1) lit. b) N.C.C.; art.
1396 C. civ.]; accesorii, cum ar fi dobânzile produse deja de creanįa cedatâ (art. 1576
N.C.C.). Important de amintit e câ, dacâ pârįile nu dispun altfel, efectul translativ al
cesiunii se produce de la data încheierii acesteia, iar nu de la data opozabilitâįii ei
faįâ de terįi. Luând în considerare acest efect de translaįie a creanįei ĩi a accesoriilor sale, cesiunea de creanįâ este prezentatâ ca o modalitate de transfer a
obligaįiilor, care asigurâ continuitatea juridicâ creanįei, întrucât ceea ce avut autorul (cedentul) se va regâsi intact în patrimoniul dobânditorului cu titlu particular (cesionarul). Cesionarul este noul creditor, care va putea sâ cearâ executarea creanįei dobândite la valoarea ei nominalâ, indiferent dacâ ĩi cât a plâtit pe ea, dupâ
cum se va bucura de toate garanįiile iniįial ataĩate creanįei, pe care le va putea
executa, dacâ e cazul. Totuĩi, pentru a executa pe fideiusor, cesionarul va trebui
sâ îi facâ mai întâi opozabilâ cesiunea – prin comunicare sau acceptare (art. 1581
N.C.C.), iar dacâ va fi vorba despre un gaj cu deposedare, proprietarul bunului ga[1]

Minus debitorul cedat (...).

