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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Stimaţi cititori,  Supunem atenţiei dumneavoastră Volumul ))), Partea ), al lucrării „Noul Cod civil. Studii şi comentarii , care are ca obiect studierea şi analiza, pe structura Codului civil, a primei părţi din Cartea a V-a, „Despre obligaţii  art. - , aceasta repre-zentând materia teoriei generale a obligaţiilor civile. Urmează ca în partea a ))-a a acestui volum să abordăm reglementările privind contractele speciale art. - . În lucrarea de faţă, autorii, prin studiile şi comentariile privind obligaţiile – partea generală –, au urmărit descifrarea noilor prevederi în raport cu reglementarea anterioară din Codul civil de la  şi jurisprudenţa aferentă, cu noile curente ale doctrinei, folosind analiza comparatistă, şi cu tendinţele unificării regle-mentărilor din Uniunea Europeană, mai ales în materie contrac-tuală, partea cea mai dinamică a instrumentelor juridice pentru funcţionarea pieţei unice. Studiile şi comentariile pun în evidenţă şi reformele în curs în materia răspunderii civile şi a regimului general al obligaţiilor. O parte a noilor reglementări din Codul civil în vigoare consacră aceste tendinţe, iar evaluarea critică a noilor instituţii sau pro-punerile de modificare a celor existente pot contribui, pe de o parte, la clarificarea, în vederea interpretării, a acestei opere legislative de tranziţie, iar, pe de altă parte, la identificarea unor domenii pentru îmbunătăţirile necesare ale acestui nou Cod civil. Problemele teoretice şi practice reţinute de autori au avut în vedere noua configurare a contractului, care, în toate fazele, este supus principiului bunei-credinţe, concepţia impreviziunii, noua reglementare a leziunii, cazurile de nulitate şi efectele acesteia, noua optică a interpretării contractelor, reprezentarea, cesiunea contractului etc. 



8 Cuvânt-înainte Răspunderea civilă este analizată critic mai ales în contextul insuficienţei răspunderii subiective şi al multiplicării cazurilor de răspundere civilă, care se bucură de autonomie în cadrul unor reglementări speciale. Se analizează, de asemenea, răspunderea contractuală, ca a doua formă a răspunderii civile, cu toate că, de fapt, este vorba  de o neexecutare a unor obligaţii asumate, chiar Codul civil reglementând-o în capitolul privind remediile contractuale. Se au în vedere, pentru înţelegere şi interpretare, modificările aduse reglementării privind răspunderea pentru fapta altuia şi reparării prejudiciului în cazul răspunderii delictuale. Nu puţine referiri privesc terminologia juridică folosită în noua lege civilă, adeseori inovatoare, dar uneori lipsită de rigoare. Autorii – cercetători, cadre didactice, magistraţi, avocaţi, specialişti recunoscuţi în domeniile pe care le abordează – oferă cititorilor o evaluare critică a Codului civil, în ideea ritmării doctrinei şi practicii şi a cristalizării mai riguroase a terminologiei juridice. 
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Cartea a V-a 
Despre obligaţii art. -  
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TITLUL I  
Dispozi ii generale* 

(art. 1164-1165) 

Introducere 

 )mportanţa, relevanţa juridică a materiei obligaţiilor civile a reprezentat o preocupare permanentă a doctrinei şi jurispru-denţei, pornind de la vechiul drept roman, traversând Evul Mediu şi epoca modernă, ajungând până în zilele noastre, cunoscând, în timp, o evoluţie atât în plan legislativ, doctrinar, cât şi practic. 
1. Terminologie  Din punct de vedere terminologic, cuvântul „obligaţie  este o juxtapunere a doi termeni de origine latină: „ob-ligare , care desemnează o legătură dintre două sau mai multe persoane, legătură voluntară sau nu, prin care una se obligă faţă de cealaltă să presteze ceva, în caz contrar intervenind sancţiunea. În vocabularul tehnic, termenul „obligaţie  se opune terme-nului „îndatorire , care se referă la un anume comportament.  

                                                            
* Autor: 

Prof. univ. dr. Smaranda Angheni; cercetător ştiinţific de onoare, 

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române.  obligo, -are = a se obliga; -ligo, -are = legătură + ob = în vederea realizării a ceva, obţinerii unui rezultat scop . 



12 Dispoziţii generale În vechiul drept roman, termenul „obligaţie  desemna o legă-tură materială, corporală vinculum corporis  între două persoane, prin care o parte, numită debitor, se obliga faţă de o altă persoană, numită creditor, la o anumită prestaţie. Legătura dintre creditor şi debitor era considerată o legătură personală, creditorul având chiar un drept asupra debitorului – ius in personam –, după cum proprietarul avea un drept asupra unui lucru – ius in rem . Treptat, în evoluţia istoriei dreptului, obligaţia a devenit o legătură juridică vinculum iuris , o valoare patrimonială, un bun incorporal susceptibil de apropriere şi de circulaţie. Noţiunea modernă de „obligaţie  consacră trăsăturile istorice ale acesteia, deoarece se caracterizează prin puterea pe care o are creditorul ca, în virtutea legii, să îl poate constrânge pe debitor să execute obligaţia. „Obligatio est iuris vinculum quo (…) nostrae civitatis 

iura . Termenul „obligaţie  este polisemantic . În limbajul curent, într-un sens general, obligaţia înseamnă orice îndatorire pe care o are un individ în virtutea regulilor morale, familiale, profesionale, sociale etc. . 
2. Importanţa materiei privind obligaţiile Din punct de vedere teoretic, materia obligaţiilor se bazează pe principii simple, pe valori morale care izvorăsc din dreptul natural şi care sunt exprimate în Codul civil prin dispo-ziţiile ce consacră principiul „pacta sunt servanda  art.   C. civ. , care înseamnă respectul faţă de cuvântul dat norma supe-

                                                             A se vedea V. (anga, Drept privat roman, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, , pp.  şi urm.  )ustinian, Institutes, Cartea ))), Titlul X))).   A. Lecount, Droit des obligation, e éd., Ellipses Edition, Marketing SA, , p. .  A se vedea: M. Brusorio-Aillaud, Droit des obligations, e éd., Groupe Larcier, Bruxelles, , p. ; ). Buffelan-Lanore, V. Larribau-Tennezre, Droit civil, 

Les obligations, e éd., Ed. Sirey, Paris, ; pp. - ; Ph. Maulaurie, L. Aynes, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, e éd., Ed. Lextenso, Paris, , pp. - . 



Smaranda Angheni 13 rioară a lui Kelsen , precum şi regula reparării prejudiciului 

cauzat de cel care a produs acel prejudiciu art.  C. civ. . „Materia obligaţiilor , care poate fi denumită chiar „Dreptul obligaţiilor  sau „Teoria generală a obligaţiilor , se impune prin factorii care determină caracterul fundamental al acesteia. Astfel, „materia obligaţiilor  este determinată de factori 
morali exemplificaţi prin regulile care domină în prezent for-marea, executarea şi încetarea contractului. Astfel, contractul este dominat de principii ca: loialitatea, buna-credinţă, repararea pre-judiciului printr-o justă despăgubire acordată unui individ sau unei colectivităţi de exemplu, repararea prejudiciului în acţiunile colective specifice dreptului consumatorului , solidaritatea socială, păstrarea echilibrului contraprestaţiilor părţilor etc. În altă ordine de idei, materia obligaţiilor este determinată şi de factori economici, care impun din ce în ce mai mult încheierea unor contracte operaţiuni juridice  ce au un caracter complex, cum ar fi contractul de leasing, cunoscut ca tehnica de creditare pe termen lung a utilizatorului, contractul de franciză, contractul de furnizare sau contractul de distribuţie de produs. Factori economici, cum ar fi inflaţia, devalorizarea monedei de plată, pot determina modificarea, adaptarea unor clauze contrac-tuale, în special a clauzelor privind obligaţiile băneşti.  Totodată, „materia obligaţiilor  poate fi influenţată şi de 
factori politici, oscilând, uneori, între „libertate contractuală  şi „egalitate , între „individualism  şi „solidarism . Astfel, cu titlu de exemplu, menţionăm că, în cazul contractelor încheiate între un profesionist şi consumatori, dispoziţiile legale protejează drep-turile consumatorilor, în timp ce în cazul răspunderii civile delic-tuale este favorizat creditorul victima . Aşa cum, pe bună dreptate, s-a exprimat în doctrina de spe-cialitate opinia potrivit căreia „materia obligaţiilor  domină între-gul sistem de drept, căci obligaţia este expresia raporturilor juri-dice care se nasc în interiorul unei societăţi , aceasta reprezintă „cheia de boltă a dreptului civil şi a întregului drept privat . 
                                                             Ph. Malaurie, L. Aynes, Ph. Stoffel-Munck, op. cit., p. .  A se vedea L. Pop, ).-F. Popa. S.). Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obli-

gaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. . 


