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Capitolul III. Contractul de furnizare

Art. 1.766. Noţiune. (1) Contractul de furnizare este acela prin care o 
parte, denumită furnizor, se obligă să transmită proprietatea asupra unei 
cantităţi determinate de bunuri şi să le predea, la unul sau mai multe ter
mene ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, sau să presteze 
anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod con
tinuu, iar cealaltă parte, denumită beneiciar, se obligă să preia bunurile sau 
să primească prestarea serviciilor şi să plătească preţul lor.

(2) În cazul furnizării de bunuri, ca accesoriu al obligaţiei principale, 
furnizorul se poate obliga să presteze beneiciarului acele servicii necesare 
pentru furnizarea bunurilor.

(3) Dacă prin acelaşi contract se convin atât vânzarea unor bunuri, cât şi 
furnizarea unor bunuri sau servicii, atunci contractul va i caliicat în funcţie 
de obligaţia caracteristică şi cea accesorie.

[1] Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 409 din 10 iunie 2011.

Legea nr. 287/2009 a fost publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 511 
din 24 iulie 2009, a fost modiicată prin Legea nr. 71/2011 şi rectiicată în Monitorul Oicial 
al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în Monitorul Oicial al României, Partea 
I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
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Art. 1.767. Transmiterea	dreptului de	proprietate.	Preluarea	şi	pre-
darea bunurilor. (1) Proprietatea asupra bunurilor se transferă de la furnizor 
la beneiciar în momentul predării acestora. Beneiciarul are obli gaţia să 
preia bunurile la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract.

(2) Preluarea bunurilor se face prin recepţia de către beneiciar, ocazie 
cu care se identiică şi se constată cantitatea şi calitatea acestora.

(3) Când expedierea produselor este în seama furnizorului, produsele 
recepţionate sunt socotite predate beneiciarului pe data predării lor către 
cărăuş.

Art. 1.768. Preţul	 produselor	 sau	 serviciilor. (1) Preţul datorat de 
beneiciar este cel prevăzut în contract sau în lege.

(2) Dacă în cursul executării contractului se modiică reglementarea 
legală a preţului sau mecanismului de determinare a acestuia, între părţi 
va continua să se aplice preţul sau mecanismul de determinare a acestuia 
stabilit iniţial în contract, dacă legea nu prevede expres contrariul.

(3) Dacă legea prevede expres că preţul sau modalitatea de determinare 
pe care le stabileşte se va aplica şi contractelor în curs, iecare dintre părţi 
poate denunţa contractul în 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Pe 
durata celor 30 de zile părţile vor aplica preţul stabilit prin contract.

Art. 1.769. Subcontractarea. (1) Furnizorul poate subcontracta fur
nizarea bunurilor sau serviciilor către o terţă persoană, cu excepţia cazurilor 
în care contractul are un caracter strict personal sau natura contractului nu 
permite.

(2) Există subcontractare ori de câte ori produsul sau serviciul care face 
obiectul contractului de furnizare este în fapt furnizat, în tot sau în parte, de 
către un terţ cu care furnizorul a subcontractat în acest scop.

Art. 1.770. Răspunderea	furnizorului	principal.	Dreptul	de	regres	
al acestuia. În cazul subcontractării, executarea contractului de furnizare 
rămâne sub supravegherea furnizorului şi acesta răspunde faţă de be ne  iciar 
pentru calitatea produselor şi a serviciilor furnizate de terţul sub contractant, 
având însă drept de regres împotriva acestuia.

Art.	1.771.	Aplicabilitatea	dispoziţiilor	de	la	vânzare. Dispoziţiile pre
zentului capitol se întregesc, în mod corespunzător, cu dispoziţiile privi toare 
la contractul de vânzare, în măsura în care nu este prevăzută o reglementare 
specială pentru contractul de furnizare.

Capitolul IV. Contractul de report

Art. 1.772. Noţiune. (1) Contractul de report este acela prin care re
portatorul cumpără de la reportat cu plata imediată titluri de credit şi valori 
mobiliare circulând în comerţ şi se obligă, în acelaşi timp, să revândă repor

Art. 1.767-1.772
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tatului titluri sau valori mobiliare de aceeaşi specie, la o anumită sca denţă, 
în schimbul unei sume determinate.

(2) Contractul de report se încheie prin remiterea titlurilor sau valorilor 
mobiliare, iar dacă acestea sunt nominative, prin îndeplinirea formalităţilor 
necesare pentru transmiterea lor.

Legea de aplicare: 
Art. 126. Contractul de report este supus legii în vigoare la data încheierii sale 
prin remiterea titlurilor către reportat.
Art. 127. Formalităţile pentru transferul titlurilor sau al valorilor mobiliare se în
deplinesc con form legii în vigoare la data transferului, indiferent de legea care 
guvernează contractul de report.

Reglementarea	anterioară: art. 74 alin. (1)(3) C. com.

Art. 1.773. Drepturi accesorii. În lipsă de stipulaţie contrară, drepturile 
accesorii con ferite de titlurile şi valorile mobiliare date în report, precum 
dobânzile şi dividendele ajunse la scadenţă în timpul duratei reportului, se 
cuvin reportatorului.

Reglementarea	anterioară: art. 74 alin. (4) C. com.

Art. 1.774. Obligaţia	reportatorului	de	a	exercita	opţiunea. (1) Re
por tatorul este obligat să exercite opţiunea pe seama reportatului în tim
pul reportului, dacă titlurile acordă un asemenea drept, în condiţiile legii 
speciale.

(2) Reportatul trebuie să pună la dispoziţia reportatorului fondurile nece
sare, cu cel puţin 3 zile înainte de scadenţa termenului de opţiune. Dacă 
reportatul nu îndeplineşte această obligaţie, reportatorul trebuie să vândă 
dreptul de opţiune în numele şi pe seama reportatului.

Art. 1.775. Efectuarea	de	vărsăminte	asupra	titlurilor. Dacă în tim
pul reportului urmează a se efectua vărsăminte în contul titlurilor şi valorilor 
mobiliare care fac obiectul reportului, reportatul trebuie să pună la dispoziţia 
reportatorului sumele necesare, cu cel puţin 3 zile înainte de scadenţa 
vărsămintelor. În caz contrar, reportatorul poate proceda la lichidarea silită 
a contractului.

Art. 1.776. Lichidarea	 reportului.	 Lichidarea	 diferenţelor	 şi	 reîn-
noirea reportului. (1) Lichidarea reportului se va face înăuntrul celei de a 
doua zile de lucru ce urmează scadenţei.

(2) Dacă la scadenţa termenului reportului părţile lichidează diferenţele, 
făcând plata, şi reînnoiesc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare 
ce diferă prin calitatea sau specia lor ori pe un alt preţ, atunci se consideră 
că părţile au încheiat un nou contract.

Reglementarea	anterioară: art. 75 şi art. 76 C. com.

[...]

Art. 1.773-1.776
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Capitolul	IX.	Contractul	de	mandat

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Art. 2.009. Noţiune. Mandatul este contractul prin care o parte, numită 
mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama 
celeilalte părţi, numită mandant.

Legea de aplicare: 

Art. 142. Contractele de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului 
civil, pentru care părţile nu au prevăzut un termen, rămân supuse legii în vigoare 
la data încheierii lor.

Reglementarea	anterioară: art. 1532 C. civ. 1864; art. 374 alin. (1) C. com. 

Art. 2.010. Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. (1) Mandatul 
este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Mandatul dintre două persoane izice 
se prezumă a i cu titlu gratuit. Cu toate acestea, mandatul dat pentru acte 
de exercitare a unei activităţi pro fesionale se prezumă a i cu titlu oneros.

(2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, iar remuneraţia mandatarului nu 
este deter minată prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii, uzanţelor 
ori, în lipsă, după valoarea serviciilor prestate.

(3) Dreptul la acţiunea pentru stabilirea cuantumului remuneraţiei se 
prescrie odată cu dreptul la acţiunea pentru plata acesteia.

Legea de aplicare:

Art. 1431. Dispoziţiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplică şi în cazul stabilirii 
remu neraţiei intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneraţiei 
depozitarului, potrivit art. 2.106 din Codul civil.

Reglementarea	anterioară: art. 1534 C. civ. 1864; art. 374 alin. (2) C. com.

Art. 2.011. Felurile	mandatului. Mandatul este cu sau fără reprezen
tare.

Art. 2.012. Puterea de reprezentare. (1) Dacă din împrejurări nu rezultă 
altfel, man datarul îl reprezintă pe mandant la încheierea actelor pentru care 
a fost împuternicit.

(2) Împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul 
care o constată se numeşte procură.

(3) Dispoziţiile referitoare la reprezentarea în contracte se aplică în mod 
corespunzător.

Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare

§1.	Forma	şi	întinderea	mandatului

Art. 2.013. Forma	mandatului. (1) Contractul de mandat poate i în
cheiat în formă scrisă, autentică ori sub semnătură privată, sau verbală. 

Art. 2.009-2.013
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Acceptarea mandatului poate rezulta şi din executarea sa de către man
datar.

(2) Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit legii, 
unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea apli
cabilă actului însuşi. Prevederea nu se aplică atunci când forma este nece
sară doar pentru opozabilitatea actului faţă de terţi, dacă prin lege nu se 
prevede altfel.

Reglementarea	anterioară: art. 1533 C. civ. 1864.

Art. 2.014. Cazul	special	de	acceptare	tacită. (1) În absenţa unui refuz 
neîntârziat, mandatul se consideră acceptat dacă priveşte actele a căror 
încheiere intră în exercitarea profesiei mandatarului ori pentru care acesta 
şia oferit serviciile ie în mod public, ie direct mandantului.

(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se va ţine seama, între altele, de 
prevederile legale, de practicile statornicite între părţi şi de uzanţe.

Art. 2.015. Durata	mandatului. Dacă părţile nu au prevăzut un termen, 
contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui.

Art. 2.016. Întinderea	mandatului. (1) Mandatul general îl autorizează 
pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare.

(2) Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori com
promisuri, pen tru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru 
a intenta acţiuni în justi ţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de 
dispoziţie, mandatarul trebuie să ie îm pu ternicit în mod expres.

(3) Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, 
chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Reglementarea	anterioară: art. 1536 C. civ. 1864.

§2.	Obligaţiile	mandatarului

Art. 2.017. Executarea	mandatului. (1) Mandatarul nu poate să depă
şească limitele stabilite prin mandat.

(2) Cu toate acestea, el se poate abate de la instrucţiunile primite, dacă 
îi este imposibil să îl înştiinţeze în prealabil pe mandant şi se poate pre
zuma că acesta ar i aprobat aba terea dacă ar i cunoscut împrejurările ce 
o justiică. În acest caz, mandatarul este obligat să îl înştiinţeze de îndată 
pe mandant cu privire la schimbările aduse executării mandatului.

Reglementarea	anterioară: art. 1537 C. civ. 1864.

Art. 2.018. Diligenţa	mandatarului. (1) Dacă mandatul este cu titlu 
oneros, mandatarul este ţinut să execute mandatul cu diligenţa unui bun 
proprietar. Dacă însă mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat 
să îl îndeplinească cu diligenţa pe care o manifestă în propriile afaceri.

Art. 2.014-2.018
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(2) Mandatarul este obligat să îl înştiinţeze pe mandant despre împre
jurările care au apărut ulterior încheierii mandatului şi care pot determina 
revocarea sau modiicarea acestuia.

Reglementarea	anterioară: art. 1540 C. civ. 1864; art. 378 C. com.

Art. 2.019. Obligaţia	de	a	da	socoteală. (1) Orice mandatar este ţinut 
să dea soco teală despre gestiunea sa şi să remită mandantului tot ceea 
ce a primit în temeiul împuternicirii sale, chiar dacă ceea ce a primit nu ar 
i fost datorat mandantului.

(2) În perioada în care bunurile primite cu ocazia executării mandatului 
de la mandant ori în numele lui se ală în deţinerea mandatarului, acesta 
este obligat să le conserve.

Reglementarea	anterioară: art. 1541 C. civ. 1864; art. 382 C. com. 

Art. 2.020. Dobânzile	la	sumele	datorate. Mandatarul datorează do
bânzi pentru sumele întrebuinţate în folosul său începând din ziua între
buinţării, iar pentru cele cu care a rămas dator, din ziua în care a fost pus 
în întârziere.

Reglementarea	anterioară: art. 1544 C. civ. 1864; art. 383 C. com.

Art.	2.021.	Răspunderea	pentru	obligaţiile	terţilor. În lipsa unei con
venţii contrare, mandatarul care şia îndeplinit mandatul nu răspunde faţă de 
mandant cu privire la executarea obligaţiilor asumate de persoanele cu care 
a contractat, cu excepţia cazului în care insolvabilitatea lor ia fost sau ar i 
trebuit să îi i fost cunoscută la data încheierii contractului cu acele persoane.

Art. 2.022. Pluralitatea	 de	mandatari. (1) În absenţa unei stipulaţii 
contrare, mandatul conferit mai multor persoane pentru a lucra împreună 
nu are efect dacă nu a fost acceptat de către toate aceste persoane.

(2) Când mai multe persoane au acceptat acelaşi mandat, actele lor îl 
obligă pe man dant chiar dacă au fost încheiate numai de una dintre ele, 
afară de cazul când sa stipulat că vor lucra împreună.

(3) În lipsă de stipulaţie contrară, mandatarii răspund solidar faţă de 
mandant dacă sau obligat să lucreze împreună.

Reglementarea	anterioară: art. 1543 C. civ. 1864.

Art. 2.023. Substituirea	făcută	de	mandatar. (1) Mandatarul este ţinut 
să înde plinească personal mandatul, cu excepţia cazului în care man dantul 
la autorizat în mod expres să îşi substituie o altă persoană în executarea 
în tot sau în parte a mandatului.

(2) Chiar în absenţa unei autorizări exprese, mandatarul îşi poate sub
stitui un terţ dacă:

a) împrejurări neprevăzute îl împiedică să aducă la îndeplinire mandatul;
b) îi este imposibil să îl înştiinţeze în prealabil pe mandant asupra aces

tor împrejurări;
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c) se poate prezuma că mandantul ar i aprobat substituirea dacă ar i 
cunoscut împrejurările ce o justiică.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), mandatarul este obligat să îl înşti
inţeze de îndată pe mandant cu privire la substituire.

(4) Dacă substituirea nu a fost autorizată de mandant, mandatarul răs
punde pentru actele persoanei pe care şia substituito ca şi cum lear i 
îndeplinit el însuşi.

(5) Dacă substituirea a fost autorizată, mandatarul nu răspunde decât 
pentru diligenţa cu care a ales persoana care la substituit şi ia dat instruc
ţiunile privind executarea man datului.

(6) În toate cazurile, mandantul are acţiune directă împotriva persoanei 
pe care man datarul şia substituito.

Reglementarea	anterioară: art. 1542 C. civ. 1864.

Art. 2.024. Măsuri	de	conservare	a	bunurilor	mandantului. (1) Man
datarul va exercita drepturile mandantului faţă de terţi, dacă bunurile primite 
pentru mandant prezintă semne de deteriorare sau au ajuns cu întârziere.

(2) În caz de urgenţă, mandatarul poate proceda la vânzarea bunurilor 
cu diligenţa unui bun proprietar.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) mandatarul trebuie să îl anunţe 
de îndată pe mandant.

§3.	Obligaţiile	mandantului

Art. 2.025. Sumele	necesare	executării	mandatului. (1) În lipsa unei 
convenţii contrare, mandantul este obligat să pună la dispoziţia manda tarului 
mijloacele necesare executării mandatului.

(2) Mandantul va restitui mandatarului cheltuielile rezonabile avansate 
de acesta din urmă pentru executarea mandatului, împreună cu dobânzile 
legale aferente, calculate de la data efectuării cheltuielilor.

Reglementarea	anterioară: art. 1547 C. civ. 1864.

Art. 2.026. Despăgubirea	mandatarului. Mandantul este obligat să 
repare prejudiciul suferit de către mandatar în executarea mandatului, dacă 
acest prejudiciu nu provine din culpa mandatarului.

Reglementarea	anterioară: art. 1549 C. civ. 1864.

Art. 2.027. Remuneraţia	mandatarului. Dacă mandatul este cu titlu 
oneros, mandan tul este obligat să plătească mandatarului remuneraţia, chiar 
şi în cazul în care, fără culpa mandatarului, mandatul nu a putut i executat.

Reglementarea	anterioară: art. 1547 C. civ. 1864.

Art. 2.028. Pluralitatea	de	mandanţi. Când mandatul a fost dat ace
luiaşi mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, iecare 
dintre ele răspunde solidar faţă de mandatar de toate efectele mandatului.
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Reglementarea	anterioară: art. 1551 C. civ. 1864.

Art.	2.029.	Dreptul	de	 retenţie	al	mandatarului. Pentru garantarea 
tuturor creanţelor sale împotriva mandantului izvorâte din mandat, man
datarul are un drept de retenţie asupra bunurilor primite cu ocazia executării 
mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.

§4.	Încetarea	mandatului

Art. 2.030. Modurile de încetare. Pe lângă cauzele generale de înce tare 
a contrac telor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri:

a) revocarea sa de către mandant;
b) renunţarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului.
Cu toate acestea, atunci când are ca obiect încheierea unor acte suc

cesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate, mandatul nu 
încetează dacă această activitate este în curs de desfăşurare, cu res
pectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţilor ori al moştenitorilor 
acestora.

Reglementarea	anterioară: art. 1552 C. civ. 1864.

Art. 2.031. Condiţiile	revocării. (1) Mandantul poate oricând revoca 
mandatul, expres sau tacit, indiferent de forma în care contractul de mandat 
a fost încheiat şi chiar dacă a fost declarat irevocabil.

(2) Împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere revocă 
mandatul iniţial.

(3) Mandatul dat în condiţiile prevăzute la art. 2.028 nu poate i revocat 
decât cu acordul tuturor mandanţilor.

Reglementarea	anterioară: art. 1553 şi art. 1555 C. civ. 1864.

Art. 2.032. Efectele	 revocării. (1) Mandantul care revocă mandatul 
ră  mâne ţinut să îşi execute obligaţiile faţă de mandatar. El este, de ase me
nea, obligat să repare prejudiciile suferite de mandatar din cauza revocării 
nejustiicate ori intempestive.

(2) Atunci când părţile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se 
consideră a i nejustiicată dacă nu este determinată de culpa mandatarului 
sau de un caz fortuit ori de forţă majoră.

Reglementarea	anterioară: art. 1554 C. civ. 1864.

Art. 2.033. Publicitatea	 revocării	 procurii	 autentice	 notariale. (1) 
Dacă procura a fost dată în formă autentică notarială, în vederea informării 
terţilor, notarul public căruia i se solicită să autentiice revocarea unei ase
menea procuri este obligat să transmită, de îndată, revocarea către Re gistrul 
naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii.
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(2) Notarul public care autentiică actul pentru încheierea căruia a fost 
dată procura are obligaţia să veriice la Registrul naţional notarial dacă acea 
procură a fost revocată.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul autentiicărilor 
realizate de misiunile diplomatice şi oiciile consulare ale României.

Art. 2.034. Renunţarea	mandatarului. (1) Mandatarul poate renunţa 
oricând la mandat, notiicând mandantului renunţarea sa.

(2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate pretinde re
mu neraţia pentru actele pe care lea încheiat pe seama mandantului până 
la data renunţării.

(3) Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru 
prejudiciile sufe rite prin efectul renunţării, cu excepţia cazului când con
tinuarea executării mandatului iar i cauzat mandatarului însuşi o pagubă 
însemnată, care nu putea i prevăzută la data acceptării mandatului.

Reglementarea	anterioară: art. 1556 C. civ. 1864.

Art. 2.035. Moartea,	incapacitatea sau	falimentul	uneia	dintre	părţi. 
(1) În caz de deces, incapacitate sau faliment al uneia dintre părţi, moş
tenitorii ori reprezentanţii acesteia au obligaţia de a informa de îndată 
cealaltă parte.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), mandatarul sau moştenitorii ori repre
zentanţii săi sunt obligaţi să continue executarea mandatului dacă întâr
zierea acesteia riscă să pună în pericol interesele mandantului ori ale 
moştenitorilor săi.

Reglementarea	anterioară: art. 1559 C. civ. 1864.

Art. 2.036. Necunoaşterea	cauzei	de	încetare	a	mandatului. Tot ceea 

ce mandatarul a făcut, în numele mandantului, înainte de a cunoaşte sau 
de a i putut cunoaşte cauza de încetare a mandatului este socotit ca valabil 
făcut în executarea acestuia.

Art. 2.037. Menţinerea	unor	obligaţii	ale	mandatarului. La încetarea 
în orice mod a mandatului, mandatarul este ţinut să îşi execute obligaţiile 
prevăzute la art. 2.019 şi 2.020.

Art. 2.038. Încetarea	mandatului în	caz	de	pluralitate	de	mandatari. 
În lipsa unei convenţii contrare, mandatul dat mai multor mandatari obligaţi 
să lucreze împreună încetează chiar şi atunci când cauza încetării îl priveşte 
numai pe unul dintre ei.

Art. 2.034-2.038
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Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare

§1.	Dispoziţii	generale

Art.	 2.039.	 Noţiune. (1) Mandatul fără reprezentare este contractul 
în temeiul căruia o parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume 
propriu, dar pe seama celeilalte părţi, numită mandant, şi îşi asumă faţă de 
terţi obligaţiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă terţii aveau cunoştinţă 
despre mandat.

(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează, în mod corespunzător, 
cu regulile aplicabile mandatului cu reprezentare.

Art. 2.040. Efectele	faţă	de	terţi. (1) Terţii nu au niciun raport juridic 
cu mandantul.

(2) Cu toate acestea, mandantul, substituinduse mandatarului, poate 
exercita drep turile de creanţă născute din executarea mandatului, dacă şia 
executat propriile sale obli gaţii faţă de mandatar.

Art. 2.041. Bunurile	 dobândite	 de	mandatar. (1) Mandantul poate 
revendica bunurile mobile dobândite pe seama sa de către mandatarul care 
a acţionat în nume propriu, cu excepţia bunurilor dobândite de terţi prin 
efectul posesiei de bunăcredinţă.

(2) Dacă bunurile dobândite de mandatar sunt imobile, acesta este 
obligat să le transmită mandantului. În caz de refuz, mandantul poate soli
cita instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de 
transmitere a bunurilor dobândite.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică prin asemănare şi bunurilor mobile 
supuse unor for malităţi de publicitate.

Art.	 2.042.	 Creditorii	 mandatarului. Creditorii mandatarului nu pot 
urmări bunurile dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama man
dantului, dacă mandatul fără reprezentare are dată certă şi aceasta este 
anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare.

§2.	Contractul	de	comision

Art.	2.043.	Noţiune. Contractul de comision este mandatul care are ca 
obiect achiziţio narea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe 
seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu 
profesional, în schimbul unei remuneraţii numită comision.

Reglementarea	anterioară: art. 405 C. com.

Art. 2.044. Proba contractului. (1) Contractul de comision se încheie 
în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai 
pentru dova da contractului.


