Capitolul I. Încheierea contractului
1. Oferta de a contracta. Lipsa unei acceptări valabile.
Consecinţe
C. civ., art. 948, art. 969

Contractul, ca acord de voinţă al părţilor, se încheie doar ca
urmare a unei concordanţe depline între oferta de a contracta şi
acceptarea acelei oferte. Simpla ofertă de a contracta făcută de
către una dintre părţi nu produce efecte juridice în lipsa consimţământului valabil exprimat şi a acceptării acesteia de către cealaltă parte.
I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 35 din 14 ianuarie 2009,
www.scj.ro

Reclamanta SC G.P.H. SA a solicitat obligarea pârâtei R.A.A.P.P.S.
s încheie contractul de asociere în participa iune privind reabilitarea,
modernizarea, extinderea şi operarea C.H.T., în motivarea cererii
reclamanta sus inând, în esen , c , între p r i, au avut loc negocieri şi
schimb de coresponden cu privire la închirierea contractului, stabilind toate elementele esen iale ale acestuia, dar f r a se încheia şi un
instrumentum probationis.
Prin sentin a comercial nr. 1318 din 5 februarie 2007, Tribunalul
Bucureşti, Sec ia a VI-a comercial a respins ca neîntemeiat ac iunea
reclamantei.
Pentru a pronun a aceast hot râre, tribunalul a re inut c nu sunt
îndeplinite cerin ele dispozi iilor art. 969 C. civ., privind existen a
unei conven ii între p r i şi nici cerin ele dispozi iilor art. 1073 C. civ.,
privind existen a vreunei obliga ii a pârâtei de a încheia contractul de
asociere în participa iune şi ac iunea fiind neîntemeiat a fost respins
în consecin .
Prin decizia comercial nr. 505 din 1 noiembrie 2007, Curtea de
Apel Bucureşti, Sec ia a V-a comercial a respins ca nefondat apelul
declarat de reclamant împotriva sentin ei mai sus men ionate.
În considerentele acestei decizii, instan a de apel a re inut c aprobarea de principiu a asocierii în participa iune de c tre Consiliul de
Administra ie al R.A.A.P.P.S. presupune demararea procedurilor în
vederea încheierii unui contract, neexistând un consim mânt valabil
exprimat şi acceptarea ofertei de a contracta de c tre cealalt parte,
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instan a neputând suplini consim mântul R.A.A.P.P.S., prin pronunarea unei hot râri care s oblige intimata-pârât la încheierea acestui
contract şi pentru c ar înc lca principiul libert ii de voin a p r ilor.
Împotriva deciziei cur ii de apel a declarat recurs reclamanta,
întemeindu-se pe dispozi iile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Recursul nu este fondat.
Potrivit dispozi iilor art. 948 C. civ., unele dintre condi iile eseniale pentru validitatea unei conven ii, respectiv pentru încheierea
valabil a oric rui contract sunt capacitatea de a contracta şi consim mântul valabil al p r ii care se oblig .
Or, în spe , este cert c , având în vedere dispozi iile Legii
nr. 15/1990 şi pe cele ale art. 1 din H.G. nr. 60/2005, pentru formarea
valabil a consim mântului era necesar ca Secretariatul General al
Guvernului, în calitate de minister de resort, s analizeze oferta reclamantei şi s dea aprobare pentru încheierea contractului de asociere în
participa iune.
Prin Hot rârea Consiliului de Administra ie al R.A.A.P.P.S. din
data de 14 decembrie 2005 s-a aprobat asocierea în participa iune, de
principiu, aceast aprobare presupunând derularea procedurilor, în
vederea stabilirii condi iilor necesare încheierii contractului de
asociere în participa iune şi nu aprobarea asocierii în participa iune
propriu-zise.
Simpla ofert de a contracta f cut de c tre una dintre p r i nu produce efecte juridice în lipsa consim mântului valabil exprimat şi a
accept rii acesteia de c tre cealalt parte, în cauz neexistând consimmântul valabil exprimat şi acceptarea ofertei de a contracta a celeilalte p r i, reclamanta neputând face dovada unei concordan e depline
între oferta de a contracta cu acceptarea acelei oferte, în sensul realiz rii acordului de voin , conform textului legal mai sus men ionat.
2. Emiterea facturilor în temeiul unui contract pretins
existent. Necontestarea facturilor de către beneficiar. Lipsa
dovezii încheierii contractului
C. civ., art. 969
C. com., art. 36

Simpla tăcere nu dovedeşte încheierea contractului. Pasivitatea pretinsului beneficiar, care nu a contestat facturile primite,
nu poate fi considerată ca o recunoaştere a existenţei unui contract de furnizare energie electrică, deoarece, în lipsa unor prevederi sau clauze contrare, tăcerea nu valorează manifestare de
voinţă. Posibilitatea consumatorului de a contesta facturile şi de a
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comunica acest lucru furnizorului are ca premisă tocmai existenţa
între părţi a unor raporturi contractuale, raporturi care în cauză nu
au fost dovedite.
Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială,
decizia nr. 1210 din 27 octombrie 2010, nepublicată

Prin sentin a civil nr. 1832 din 19 februarie 2010 pronun at de
Judec toria Sectorului 2 Bucureşti, Sec ia civil , a fost respins ca
neîntemeiat cererea formulat de reclamanta SC E.E.M. SA împotriva pârâtului C.C.
În motivare, instan a a re inut c , potrivit dispozi iilor art. 1169
C. civ., cel ce face o propunere înaintea judec ii trebuie s o dovedeasc , iar potrivit art. 129 alin. (1) teza final C. proc. civ., p r ile au
îndatorirea s îşi probeze preten iile şi ap r rile. Din exemplarul contractului depus la dosar de c tre reclamant , în temeiul c ruia solicit
obligarea pârâtului la plata contravalorii energiei electrice furnizate,
nu se poate stabili con inutul raportului juridic dintre p r i, materializat în cuprinsul actului juridic invocat, ca de altfel nici existen a
consim mântului pârâtului, în temeiul c rora acesta s poat fi obligat
la plat . Aceasta, deoarece contractul men ionat nu este semnat de
debitor, astfel c nu exist certitudine cu privire la asumarea de c tre
acesta a obliga iei de plat . În lipsa semn turii debitorului nu exist
nicio modalitate de verificare a consim mântului s u la încheierea
contractului în forma în care a fost depus la dosar de creditoare.
În consecin , în condi iile în care niciunul din înscrisurile depuse
la dosar în dovedire nu eman de la pârât şi, deci, nu se poate proba
existen a obliga iei asumate de acesta, inând seama de prevederile
art. 46 C. com., cererea a fost respins ca neîntemeiat .
Împotriva acestei solu ii a declarat recurs reclamanta, care a solicitat modificarea sentin ei în sensul admiterii cererii astfel cum a fost
formulat .
În motivare, recurenta a ar tat c motivul pentru care la dosar nu a
fost depus un exemplar al contractului semnat de pârât este c arhiva
societ ii a fost inundat , împrejurare care întruneşte caracteristicile
for ei majore. Pârâtul a întreprins executarea contractului, fapt dovedit
de indicarea consumului de energie de c tre contorul instalat la locul
de consum (art. 36 C. com.). Pârâtul nu a contestat facturile primite în
termenul de 15 zile de la primire, ceea ce are valoarea unei accept ri
tacite (decizia ANRE nr. 57/1999, modificat prin Ordinul ANRE
nr. 5/2003, Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat prin
H.G. nr. 1007/2004). Mai mult decât atât, pârâtul a în eles s achite
sporadic facturile emise de reclamant , astfel recunoscând existen a
raporturilor contractuale dintre cele doua p r i.
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Pârâtul nu a formulat ap r ri în fa a instan ei de fond, ceea ce face
aplicabil art. 225 C. proc. civ., instan a putând interpreta aceast atitudine a pârâtului ca o recunoaştere în favoarea reclamantei.
În drept, recurenta a indicat prevederile art. 299, art. 304 pct. 8 şi
9, art. 3041 C. proc. civ.
În ap rare, intimatul nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe.
Cercetând sentin a atacat prin prisma motivelor de recurs formulate, Tribunalul re ine c reclamanta a sus inut prin cererea de chemare în judecat c între p r i a intervenit un contract sinalagmatic de
adeziune. Reclamanta nu a putut prezenta îns un exemplar al înscrisului semnat de pârât, afirmând c arhiva în care era p strat contractul
a fost inundat .
Recurenta a indicat în mod greşit ca fiind aplicabil în cauz art. 36
C. com., acesta presupunând o cerere din partea ofertantului de a se
executa imediat contractul şi lipsa obligativit ii unui r spuns de
acceptare din partea acceptantului, inexisten a r spunsului de acceptare fiind compatibila şi cu natura contractului.
„Pasivitatea” pretinsului beneficiar, care nu a contestat facturile
transmise de reclamant , nu poate fi considerat ca o recunoaştere a
preten iilor recurentei reclamante, deoarece, în lipsa unor prevederi
sau clauze contrare, t cerea nu valoreaz manifestare de voin .
Posibilitatea consumatorului de a contesta facturile şi de a comunica acest lucru furnizorului în termen de 15 zile de la primirea facturii are ca premis tocmai existen a între p r i a unor raporturi contractuale, raporturi care în cauza nu au fost dovedite.
Plata contravalorii serviciilor furnizate pe o perioada anterioar nu
este de natur a conduce la concluzia existen ei unui contract valabil
care s dea naştere unei obliga ii în sarcina intimatului pârât. Recurenta
reclamant a solicitat prin ac iunea formulat plata contravalorii serviciilor prestate într-o anumit perioad , fiind necesar probarea existen ei
obliga iei intimatului pârât de a achita contravaloarea serviciilor pentru
perioada în discu ie, iar nu pentru alte momente, anterioare.
În sfârşit, lipsa oric rei ap r ri a pârâtului în fa a instan ei de fond
nu poate fi interpretata în defavoarea acestuia şi în favoarea reclamantei, reclamanta fiind, în lipsa unei prevederi legale exprese în sens
contrar, cea asupra c reia c dea sarcina probei (art. 1169 C. civ.).
Deşi a solicitat proba cu interogatoriu, reclamanta nu a prezentat
niciun element probatoriu cu care aceasta s poate fi coroborat ,
nedepunând nici m car dovezi ale achit rilor anterioare provenind de
la pârât.
Pentru aceste motive, Tribunalul a respins recursul ca nefondat.
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3. Emitere facturi pentru un preţ mai mare decât cel
stabilit contractual. Lipsa unei modificări a contractului
C. civ., art. 969

Valoarea finală a lucrărilor executate este cea stabilită prin
acordul părţilor, materializat în contractul încheiat. Împrejurarea
că au fost emise facturi fiscale totalizând o sumă mai mare decât
cea din contract nu poate conduce la o modificare a preţului final
stabilit între părţi.
Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială,
decizia nr. 1309 din 15 noiembrie 2010, nepublicată

Prin sentin a civil nr. 1777 din 15 martie 2010 pronun at de
Judec toria Sectorului 5 Bucureşti a fost respins cererea formulata de
reclamanta SC E.I. SA, în contradictoriu cu pârâta A.P.R.E, ca neîntemeiat şi a fost obligat reclamanta la plata c tre pârât a sumei de
1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecat .
Pentru a pronun a aceast sentin instan a de fond a re inut urm toarele:
La data de 19 iulie 2006, între par i s-a încheiat contractul de
furnizare echipamente şi execu ie-lucr ri nr. 031, având ca obiect
livrarea echipamentelor şi executarea lucr rilor specificate în anexele
nr. 1 şi 2, care fac parte integrant din contract, la pre ul total de
78.359,82 lei (inclusiv TVA), ce urma s fie achitat în dou tranşe:
40000 lei la data încheierii contractului şi diferen a de 38.359,82 lei,
în lunile august, septembrie, octombrie.
În acest sens, reclamanta a emis mai multe facturi fiscale în sum
total de 87959.45 lei, printre care şi factura fiscal seria BVEC
nr. 5514263 din 22 noiembrie 2006 în valoare de 8.518,62 lei, din care
pârâta a achitat suma de 4.650,17 lei.
Prin actul adi ional nr. 1 din 23 decembrie 2006, p r ile au convenit renun area la unele dintre echipamentele indicate în anexele 1 şi
2 ale contractului, şi ad ugarea altora, astfel încât valoarea total a
contractului a fost stabilit la suma de 84.090,69 lei.
Instan a a constatat c , urmare a modific rii pre ului din contract,
prin actul adi ional nr. 1, ulterior emiterii facturii fiscale seria BVEC
nr. 5514263 din 22 noiembrie 2006, prin pl ile efectuate pârâta a
achitat integral contravaloarea produselor livrate.
În temeiul dispozi iilor art. 969 C. civ., contractul, astfel cum a
fost modificat prin voin a p r ilor, are „putere de lege între p r ile contractante”.
Din acest motiv, este nerelevant împrejurarea c în data de
9 octombrie 2006 a fost semnat un proces-verbal de recep ie. Astfel,
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în primul rând din cuprinsul acestuia nu rezult care sunt lucr rile
recep ionate, dac acestea au cuprins sau nu şi lucr rile la a c ror
executare s-a renun at prin actul adi ional. În al doilea rând, chiar
dac , în fapt, ar fi fost executate şi aceste din urma lucr ri, principiul
for ei obligatorii a contractului impune atât p r ilor, cât şi instan ei de
judecat învestit cu solu ionarea litigiului, s asigure executarea
actului juridic. Or, voin a p r ilor, concretizat în actul adi ional încheiat în data de 23 decembrie 2006, a fost ca pre ul total al contractului s fie de 84.090,69 lei.
De asemenea, este posibil ca pre ul stabilit de p r i sa fie inferior
valorii reale a obiectului contractului, dar, pentru c ele sunt libere s
determine pre ul sub (sau peste) valoarea lucrului, acest aspect nici nu
poate pune în discu ie nici validitatea contractului şi nici nu înl tur
caracterul obligatoriu al manifest rii lor de voin .
Împotriva acestei sentin e a declarat recurs reclamanta SC E.I. SA
la data de 10 iunie 2001, înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secia a VI-a comercial la data de 13 iulie 2010 sub nr. 11277/302/2009
prin care a solicitat admiterea recursului modificarea în tot a sentin ei
recurate în sensul admiterii cererii de chemare în judecat .
În motivare, recurenta a ar tat c hot rârea instan ei de fond s-a dat
cu interpretarea greşit a actul juridic dedus judec ii, schimbându-se
natura şi în elesul l murit şi v dit neîndoielnic al acestuia şi anume:
- în mod greşit instan a de fond nu a inut cont de toate modific rile aduse contractului şi anume, nu numai de actele adi ionale, ci
trebuia s in cont şi de facturile fiscale, procesele-verbale sau situaiile de lucr ri. Conform acestor acte pre ul total al lucr rilor era de
90.289,18 lei şi nu cea de 84.090,69 cum greşit s-a trecut în actul
adi ional la contract.
- lucr rile contractate au fost efectuate în totalitate conform procesului-verbal de recep ie din data de 9 octombrie 2006
În continuare arat c instan a de fond a acordat mai mult decât s-a
cerut şi anume:
- între p r i s-a încheiat la data de 19 iulie 2006 contractul de
furnizare echipamente şi execu ie lucr ri cu un pre de 78.359,82 lei
(TVA inclus) ce urma a fi achitat în 2 tranşe respectiv 40.000 lei la
data încheierii contractului iar 38.359,82 lei urmând a fi achitat în
lunile august, septembrie şi octombrie. Au fost emise de recurent
facturi în sum de 87.959,45 lei printre care şi factura fiscal
nr. 5514263 din 22 noiembrie 2006 în valoare de 8.518,62 lei din care
a fost achitat doar suma de 4.650,17 lei r mânând un rest neachitat de
3.868,45 lei.
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Aceast factur a fost semnat şi ştampilat de pârât , fiind astfel
acceptat la plat astfel încât aceasta trebuie s pl teasc şi restul de
pre de 3.868,45 şi penalit i de întârziere.
În drept recurenta a invocat dispozi iile art. 304 pct. 8 C. proc. civ.
şi art. 304 pct. 6 C. proc. civ.
Intimata pârât deşi legal citat nu a depus întâmpinare îns s-a
prezentat în instan prin reprezentant şi a solicitat respingerea
recursului ca neîntemeiat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor
de judecat .
Cauza a avut un prim termen de judecat la data de 1 noiembrie
2010 când au fost efectuate actele procedurale men ionate în încheierea de şedin respectiv iar recursul a fost luat în pronun are.
Analizând actele şi lucr rile dosarului, re ine urm toarele:
Cu privire la motivele de recurs instan a re ine c acestea privesc
aprecierea de c tre instan a probelor şi se încadreaz în dispozi iile
art. 3041 C. proc. civ. niciuna din criticile aduse sentin ei de fond neîncadrându-se în dispozi iile pct. 6 şi 8 ale art. 304 C. proc. civ.
Recursul este nefondat iar prima instan în mod corect a re inut c
voin a p r ilor, concretizat în actul adi ional încheiat în data de 23
decembrie 2006, a fost ca pre ul total al contractului s fie de
84.090.69 lei. Acest pre a fost achitat în totalitate aşa cum rezult din
chitan ele depuse la dosarul cauzei.
Recurenta pretinde un rest de pre din factura fiscal nr. 5514263
din 22 noiembrie 2006 şi anume suma de 3.868,45 lei.
Din analiza chitan elor depuse rezult c aceast factur a fost
integral achitat şi anume cu chitan a 9607963 din 24 noiembrie 2006
în sum de 2.300 lei, chitan a Finans Bank din 15 decembrie 2006 în
sum de 2.000 lei, chitan a Finans Bank din 31 ianuarie 2006 în sum
de 1.500 lei şi cu chitan a nr. 9608519 din 11 mai 2007 în sum de 2231
lei. Aşadar aceast factur a fost achitat în totalitate neexistând niciun
rest de plat şi în consecin nici penalit i de întârziere de pl tit.
În ceea ce priveşte erorile materiale cu privire la sumele trecute în
anexele 1 şi 2 şi actele adi ionale ulterioare Tribunalul re ine c în
urma calculelor aritmetice efectuate, niciuna dintre sumele men ionate
de reclamant ca fiind pre ul lucr rilor nu corespunde cu calculele
efectuate de instan a de recurs.
Astfel totalul anexelor nemodificate f cut de instan este de
82.275 lei (cu TVA) iar totalul indicat de reclamant este de 78.359,
41 lei (cu TVA). Totalul anexelor modificate efectuat de instan este
de 88.830, 98 (cu TVA) lei iar totalul indicat de reclamant este de
90.289,18 lei (cu TVA) Facturile emise de reclamant sunt în sum de
87.959,45 lei. În plus lucr rile includeau şi folosirea unei cantit i de
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adeziv ce urma a fi calculat separat şi care nu apare în facturile
fiscale dar apare men ionat în anexa 1 şi 2 nemodificat .
Având în vedere toate aceste erori materiale, instan a nu poate
aprecia asupra valorii finale şi integrale a lucr rilor f cute de reclamant decât pe baza acordului final încheiat între p r i şi însuşit în
scris prin semn tur conform actului adi ional încheiat in data de 23
decembrie 2006 deci ulterior emiterii facturii pretins nepl tite şi anume pentru suma de 84.090.69 lei achitat integral de pârât .
Faptul c au fost emise facturi fiscale totalizând o sum mai mare
decât cea din actul adi ional nu poate conduce la o modificare a
pre ului final stabilit între p r i.
Conform art. 969 C. civ., contractul, astfel cum a fost modificat
prin voin a par ilor, are „putere de lege între p r ile contractante”.
În concluzie, pentru motivele de fapt şi de drept sus men ionate,
instan a, în temeiul art. 312 C. proc. civ., a respins recursul ca neîntemeiat.
În temeiul art. 274 C. proc. civ raportat la art. 998-999 C. civ. re inând culpa procesual a recurentei în declanşarea prezentului proces,
Tribunalul a admis cererea şi a obligat recurenta la plata c tre intimat
a sumei de 750 lei reprezentând onorariu de avocat pl tit în recurs
conform chitan ei de la dosar.
4. Contract de mandat. Efectele şi sancţiunile aplicabile
mandatului aparent
Legea nr. 31/1990, art. 54, art. 70, art. 143
Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3)
C. civ., art. 966-968

Contractul încheiat de mandatar cu depăşirea limitelor mandatului este valabil şi opozabil mandantului, deoarece acesta singur
este vinovat de a fi încredinţat puterile sale unei persoane care a
abuzat de ele. În condiţiile existenţei unui mandat aparent, ca aplicaţie a teoriei aparenţei în drept, dacă un terţ, în baza unei credinţe eronate, îndeplineşte un act cu o persoană care nu avea dreptul
sau puterea să-l îndeplinească, aparenţa astfel creată permite
recunoaşterea validităţii şi opozabilităţii actului respectiv.
I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 1754 din 4 iunie 2009,
1
www.scj.ro )

În acelaşi sens şi decizia nr. 2431 din 17 septembrie 2008; decizia nr. 3139
din 27 noiembrie 2009, decizia nr. 3144 din 27 noiembrie 2009, www.scj.ro.
1)
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Prin cererea de chemare în judecat formulat , s-a solicitat constatarea nulit ii absolute a contractului DH/1 din 21 iulie 1999 ce a fost
încheiat de c tre SC A. SA S.M. cu A.B.B.E. SRL (antecesoarea pârâtei SC A.P. România SRL). Pe parcursul derul rii litigiului, Municipiul S.M. a formulat cerere de interven ie în interes propriu, solicitând
constatarea nulit ii absolute a contractului.
Reclamanta şi intervenienta au sus inut c acest contract nu ar fi
fost executat de c tre SC A.P. România SRL, termenele de predare
fiind dep şite, c ar fi fost semnat de c tre SC A. SA printr-o persoan
care şi-ar fi dep şit limitele mandatului acordat. De asemenea, au mai
sus inut c acest contract ar avea o cauz ilicit , întrucât SC A.P.
România SRL nu ar fi urm rit executarea lucr rilor, ci ob inerea unui
câştig necuvenit.
Instan a de fond a admis ac iunea şi a constatat nulitatea absolut a
contractului, re inând c directorul T.T. şi-ar fi dep şit atribu iile stabilite prin actul constitutiv. Instan a a apreciat c nu se impune analizarea celorlalte motive de nulitate invocate de c tre reclamant .
Împotriva acestei hot râri SC A.P. România SRL a declarat apel,
admis de c tre Curtea de Apel Cluj, cu consecin a modific rii în tot a
hot rârii ini iale şi a respingerii ac iunii.
Instan a de apel a re inut faptul c o eventual neexecutare a contractului nu ar putea atrage nulitatea acestuia, c semnatarul contractului avea, la momentul semn rii, calitatea de reprezentant al societ ii, iar o eventual nerespectare a limitelor mandatului acordat nu
poate atrage sanc iunea nulit ii actului juridic astfel încheiat, precum
şi c nu este dovedit inexisten a cauzei sau caracterul ei ilicit.
Împotriva acestei decizii, SC A. SA şi Municipiul S.M. au declarat
recurs, cu invocarea art. 304 pct. 5 şi 9 C. proc. civ. de c tre recurenta
SC A. SA şi f r indicarea vreunui temei juridic, de c tre recurenta
Municipiul S.M.
Cele dou recurente au invocat lipsa calit ii directorului T.T. de
reprezentant al SC A. SA la încheierea contractului şi cauza ilicit a
contractului.
Înalta Curte a respins ambele recursuri, re inând c :
Încheierea contractului a fost decis prin Hot rârea nr. 14/1999 a
Consiliului Local al Municipiului S.M., unic ac ionar al SC A. SA,
acordul ac ionarului unic, privind încheierea contractului, fiind clar
exprimat.
T.T. de inea calitatea de director general şi administrator cu puteri
depline al SC A. SA, reprezentând societatea în raporturile cu ter ii, şi,
în aceste condi ii, nu se poate considera c semnarea contractului s-a
f cut de c tre o persoan care nu ar fi putut angaja societatea.
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Eventuala culp în dep şirea mandatului nu poate fi opus intimatei, raporturile dintre mandant şi mandatar neputând fi opuse ter ului care, pe baza diligen elor efectuate, a avut convingerea c încheie
actul juridic cu adev ratul reprezentant al societ ii, în limitele mandatului acordat acestuia.
Contractul are o cauz valabil şi licit , scopul încheierii sale fiind
ob inerea contrapresta iei preconizate de c tre fiecare dintre p r ile
contractante.
Nu exist nicio dispozi ie legal sau statutar care s limiteze prerogativele acordate administratorului cu puteri depline şi/sau directorului
general, acesta fiind mandatat s reprezinte societatea în raporturile cu
ter ii şi sa încheie, în numele şi pe seama societ ii, acte juridice.
Limitarea la care face referire recurenta (reglementat de art. 143
din Legea societ ilor comerciale, în vigoare la acel moment) reprezint o dispozi ie derogatorie, cu caracter excep ional, care limiteaz
în anumite situa ii şi pentru anumite tipuri de opera iuni, expres şi
limitativ prev zute, actele juridice care pot fi încheiate de c tre administratori. Situa ia excep ional reglementat de acest articol are în
vedere actele juridice de dispozi ie încheiate cu privire la bunurile
existente în patrimoniul societ ii, iar nu toate actele juridice (contractul comercial din spe ) încheiate de c tre aceştia, peste o anumit
valoare, astfel cum în mod eronat sugereaz recurenta. Aplicarea unei
reglement ri excep ionale, derogatorii, unei situa ii care excede limitelor de reglementare, contravine scopului edict rii normei în discu ie,
şi nu poate conduce la aplicarea unor sanc iuni cu privire la actul
juridic astfel încheiat. Or, în situa ia analizat , ac ionarul a cunoscut şi
a acceptat încheierea contractului, caz în care nu se poate justifica
promovarea litigiului şi invocarea unui astfel de argument.
De altfel, modalitatea efectiv de reprezentare a SC A. SA la
încheierea contractului reprezint un demers intern. Societatea în
cauz nu poate sus ine c nu a avut cunoştin despre încheierea contractului şi c demersurile directorului s u general, administrator cu
puteri depline, ar fi fost necunoscute.
Totodat , Înalta Curte a re inut şi faptul c toate formalit ile efectuate în scopul asigur rii inform rii cu privire la persoanele mandatate
s reprezinte societatea în raporturile cu ter ii atest calitatea de reprezentant, cu puteri depline, a semnatarului contractului, astfel cum
rezult din extrasul eliberat de c tre O.R.C. de pe lâng Tribunalul
Maramureş.
Chiar dac , ipotetic, instan a ar aprecia c încheierea contratului
dep şeşte limitele mandatului acordat semnatarului, contractele în-
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cheiate cu ter ii de bun -credin sunt valabile, şi deci opozabile mandantului, deoarece singur acesta este vinovat de a fi încredin at puterile sale unei persoane care a abuzat de ele. Pe când ter ii, de vreme
ce n-au cunoscut cauza încet rii mandatului, n-au nicio culp şi nu pot
fi prejudicia i în interesele lor pentru culpa altora.
Din aceast perspectiv , soarta actelor îndeplinite cu dep şirea
puterilor primite se încadreaz în teoria mandatului aparent, aplica ie a
teoriei aparen ei în drept, care se bazeaz pe ideea c , dac un ter , în
baza unei credin e eronate, îndeplineşte un act cu o persoan care nu
avea dreptul sau puterea s -l îndeplineasc , aparen a astfel creat permite recunoaşterea validit ii şi opozabilit ii actului respectiv. Condi iile pentru a se aplica o astfel de teorie sunt îndeplinite şi în aceast
spe întrucât:
1. Aparen a de mandat exist , men iunile O.R.C. precum şi func ia
de inut de c tre semnatar fiind edificatoare în acest sens;
2. Credin a legitim a intimatei cu privire la calitatea de reprezentant a semnatarului rezult tot din modalitatea de efectuare a formalit ilor de publicitate cu privire la limitele mandatului acordat
administratorului, director general;
3. Prejudiciul iminent care ar fi suferit de c tre intimat , în eventualitatea în care nu s-ar da efecte aparen ei, rezult din prestarea
serviciilor facturate şi neachitate de c tre SC A. SA;
4. Imputabilitatea aparen ei create mandantului, care a f cut s fie
credibil existen a mandatului şi a contribuit la crearea şi men inerea
acestei aparen e.
Contractul în cauz are o cauz valabil şi licit deoarece, potrivit
art. 966-968 C. civ., existen a unei cauze valabile şi licite a conveniilor este prezumat . Sarcina probei revine p r ii care sus ine inexisten a sau nevalabilitatea cauzei, aceast dovad urmând a fi f cut
prin referire la scopul imediat şi mediat al încheierii respectivei
conven ii.
În spe , SC A.P. România SRL a f cut dovada existen ei unei
cauze valabile şi licite, contractul fiind încheiat cu scopul ob inerii
contrapresta iei lucr rilor asumate iar obliga iile sale fiind integral
executate.
Pentru toate aceste motive, conform art. 312 C. proc. civ., recursurile au fost respinse ca nefondate.
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5. Contract de intermediere în asigurări. Predarea poliţelor de asigurare către intermediar. Lipsa unui contract în
formă scrisă. Încheierea contractului
C. civ., art. 969

Chiar dacă între părţi nu s-a încheiat un contract de intermediere în sens de instrumentum probationis, în condiţiile în care
asigurătorul a predat brokerului poliţele de asigurare, iar acesta a
încasat primele de asigurare, a fost încheiat un contract de intermediere în asigurări în sens de negotium juris.
Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială,
decizia nr. 89 din 26 ianuarie 2011, nepublicată

Prin cererea înregistrat pe rolul Judec toriei Sectorului 3 Bucureşti la data de 17 noiembrie 2009, reclamanta SC A.R.A.V.I.G. SA a
chemat în judecat pe pârâta SC G.A.A. SRL, solicitând obligarea
pârâtei la plata sumei de 98,15 lei reprezentând prima de asigurare
încasat şi nedepus , dobânda legal de la data încas rii primei, 22
noiembrie 2006 pân la achitarea acesteia, 2.020 lei reprezentând
desp gubirea achitat în dosarul de daun şi la plata dobânzii legale
aferente acestei sume de la data achit rii desp gubirii pân la data
pl ii, cu cheltuieli de judecat .
Prin sentin a civil nr. 4323 din 18 martie 2010 Judec toria Sectorului 3 Bucureşti a admis în parte cererea, a respins capetele de cerere
având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 2.020 lei desp gubiri şi dobând legal aferent acestei sume ca neîntemeiate şi a
obligat pârâta s pl teasc reclamantei suma de 98,16 lei contravaloare prim de asigurare şi dobând legal aferent acestei sume
calculat de la 22 noiembrie 2006 pân la data pl ii, precum şi suma
de 11,12 lei cheltuieli de judecat .
În ceea ce priveşte cap tul de cerere având ca obiect suma de
2.020 lei desp gubire achitat în dosarul de daun , instan a a apreciat
c aceast sum nu este datorat de pârât întrucât reclamanta nu a
f cut dovada c pârâta a acceptat s pl teasc penalit i egale cu
desp gubirile achitate de reclamant , în cazul nedepunerii primelor de
asigurare.
Împotriva acestei sentin e a formulat recurs reclamanta, solicitând
admiterea recursului, modificarea în parte a sentin ei civile recurate în
sensul oblig rii pârâtei la plata debitului de 2.020 lei cu titlu de desp gubiri civile şi a dobânzii legale aferente acestui debit calculate de
la data pl ii pân la achitarea integral .

I. Încheierea contractului

13

În motivarea recursului recurenta a ar tat c în mod eronat instan a
a respins ac iunea sa având ca obiect r spunderea civil delictual a
pârâtei. Intimata-pârât a prejudiciat-o, fapta culpabil constând în
emiterea respectivei poli e înaintea semn rii contractului de intermediere în asigur ri şi prejudiciul materializându-se în suma achitat
cu titlu de desp gubire în dosarul de daun . Asirom VIG a efectuat
plata desp gubirilor în baza poli ei emis f r îns ca brokerul s
ac ioneze în baza unui mandat comercial, în spe , un contract de
intermediere privind asigur rile.
Întrucât intermediarul în asigur ri nu a depus prima de asigurare
recurenta-reclamant consider pe drept temei c acesta şi-a însuşit şi
riscul producerii unui prejudiciu fiind r spunz tor de suportarea acestuia. Subrogându-se în drepturile mandantului prin încasarea şi însuşirea primei de asigurare şi-a însuşit şi riscul achit rii prejudiciului
creat prin emiterea tichetului de asigurare. De altfel, în cadrul contractelor de intermediere în asigur ri încheiate în form scris cu intermediarii este stipulat clauza penal privind achitarea de c tre agentul de
asigurare a prejudiciului produs de asigurat şi suportat de asigur tor,
în situa ia în care pân la data producerii evenimentului nu a depus la
asigurator prima de asigurare.
În drept, au fost invocate dispozi iile art. 299-304, 3041 C. proc. civ.
şi art. 22 din Legea nr. 136/1995.
Deliberând asupra cererii de recurs prin prisma motivelor invocate
de c tre recurenta-reclamant , tribunalul apreciaz c recursul nu este
fondat şi în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. îl va respinge.
Se are în vedere c recurenta-reclamant invoc r spunderea civil
delictual , reglementat de dispozi iile art. 998 C. civ., iar tribunalul
apreciaz c în cauz nu sunt întrunite condi iile cumulative ale acestui tip de r spundere.
Se re ine, în acest sens, c intimata-pârât nu a s vârşit o fapt
ilicit prin încheierea poli ei de asigurare RCA, cât vreme recurentareclamant îi încredin ase poli ele tocmai în acest scop, respectiv de a
intermedia încheierea de c tre de in torii de autovehicule a contractelor de asigurare cu reclamanta. Or, chiar dac între p r i nu s-a
încheiat un contract de intermediere în sens de instrumentum
probationis, nu mai pu in adev rat este c un astfel de contract în
sensul de negotium juris a fost încheiat, iar intimata-pârât încheind
poli a şi-a executat o obliga ie contractual , ceea ce nu poate fi considerat în niciun caz ca fiind o fapt ilicit .
Pe de alt parte, nu exist leg tur de cauzalitate între încheierea
de c tre intimata-pârât a acestei poli e RCA şi prejudiciul invocat de
recurenta-reclamant c i s-ar fi produs prin plata desp gubirii în

