
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA DE DREPT 

ȘCOALA DOCTORALĂ 
DREPT CIVIL 

 
 
 
 

REZUMAT 
 

TEZĂ DE DOCTORAT 
„Interpretarea contractului” 

 
 
 
 

Avizat, 
Conducător de doctorat: 
Prof. univ. dr. Valeriu STOICA 

 
 
 
 

Student doctorand: 
Mihaela GHERGHE 

 
 
 
 

București 
2022 



 
Interpretarea contractelor constituie cauza unui număr semnificativ de litigii civile. Pe măsură 
ce relațiile comerciale se desfășoară într-un ritm din ce în ce mai alert, timpul alocat de părți 
redactării clauzelor contractuale ce urmează să le guverneze relația scade proporțional. În egală 
măsură, frecvența contractelor standard sporește, iar această dezvoltare a condus la elaborarea 
de contracte în care comunicarea între părți anterior încheierii contractului este cel mult 
sumară, atunci când ea există. În plus, dezvoltarea noilor tehnologii sporește numărul de 
contracte încheiate la distanță, cu un consimțământ exprimat uneori doar prin apăsarea 
ecranului tactil al telefonului. În interiorul acestor coordonate, am încercat în cadrul acestei 
lucrări să configurăm o metodologie de interpretare care să combată deficiențele cu care 
interpretul se poate confrunta.  
 
Un sistem eficient de reguli de interpretare a contractului poate diminua eforturile depuse de 
părți în etapa precontractuală, precum și costurile asociate negocierii contractului. Cu alte 
cuvinte, la adăpostul siguranței unei decizii previzibile în cazul unui eventual diferend, părțile 
pot, pentru celeritate, să se îndepărteze de practica suprareglementării convenționale a tuturor 
ipotezelor imaginabile („pentru evitarea oricărui dubiu...”). Reducerea costurilor în etapa pre-
contractuală presupune, însă, ca probabilitatea unei decizii judiciare eronate în etapa 
posterioară încheierii contractului să fie, la rândul ei, una redusă. 
 
Utilitatea temei. Raportându-ne la acest ideal, apreciem că elaborarea unei metodologii de 
ierarhizare și aplicare a regulilor de interpretare poate reprezenta un instrument valoros. Tema 
prezintă actualitate cu atât mai mult în această perioadă, marcată, ca urmare a măsurilor de 
distanțare socială ce au caracterizat anii 2020 – 2021, de cât mai puțină interacțiune (și, pe cale 
de consecință, cât mai puține ocazii ca părțile să colaboreze pentru a elabora un instrumentum 
care să reflecte cu un grad ridicat de acuratețe voința lor concordantă). 
 
Prezentul demers se justifică, așadar, în opinia noastră, cel puțin din următoarele puncte de 
vedere: (i) standardizarea unei metodologii coerente de interpretare, aplicabilă indiferent de 
particularitățile unui anumit contract, ar putea conferi certitudine juridică părților și ar fi mai 
ușor de internalizat de toți actorii implicați în sistem, (ii) aceasta ar putea contribui la reducerea 
duratei proceselor, limitând probatoriul ce ar trebui să fie administrat și permițând petenților să 
anticipeze conținutul acestui probatoriu și (iii) în funcție de rezultatul obținut, s-ar putea obține 
și responsabilizarea redactorilor contractelor în măsura în care urmăresc să evite aplicarea unor 
anumite reguli. 
 
Față de necesitatea de a evalua stadiul cunoașterii înainte de a începe eforturile proprii de 
identificare a unor soluții, prezentul demers s-ar putea dovedi util și ca instrument de inventar 
al criteriilor de interpretare aplicabile. Cel puțin pentru o parte dintre regulile analizate, nu s-a 
realizat (sau nu am reușit să identificăm) o analiză al cărui principal obiectiv să fie evaluarea 
diferitelor criterii de interpretare a contractelor și utilitatea practică a acestora. Aspectele 



privitoare la interpretarea contractelor sunt analizate fie în conexiune cu interpretarea legii1, fie 
în tratate generale2, însă, de cele mai multe ori, nu sunt analizate și aspectele specifice anumitor 
contracte (contractele încheiate cu consumatorii, contractele administrative etc.) și analiza nu 
are în vedere și o perspectivă comparată3. 
 
Metodele și procedeele de cercetare utilizate. În ceea ce privește metodele de cercetare ale 
științei juridice, ne-am îndreptat atenția preponderent spre metodele istorică și comparativă. 
Am adoptat, pe de o parte, metoda istorică pentru a înțelege evoluția conceptelor pe care ne-
am propus să le ierarhizăm. Pe de altă parte, apreciem că efectuarea analizei de o manieră 
comparată a reprezentat un demers necesar și util. Există diferențe notabile între sistemele de 
drept anglo-saxon, în care contractele tind să fie reglementate într-un grad mai mare de 
granularitate, și sistemele de drept continental, în care prezența normelor supletive conferă 
părților posibilitatea de a lăsa anumite aspecte nereglementate4. Un alt aspect care contribuie 
la utilitatea acestui demers este impactul pe care stilul anglo-saxon de redactare al contractelor 
îl are asupra contractelor supuse sistemelor de drept continental5. Deși specifice sistemelor 
common law, anumite clauze apar din ce în ce mai frecvent în arsenalul uzual al consultanților 
din jurisdicții continentale, deși teoriile care au condus la apariția acestora în sistemul anglo-
saxon nu s-au cristalizat (sau, cel puțin, nu în aceeași formă) și în sistemele de drept 
continental6. 
 
Totodată, credem că, odată identificată convergența diferitelor reglementări, concluziile 
dezbaterilor desfășurate în alte jurisdicții cu privire la punctele de convergență pot servi drept 
călăuză și în sistemul de drept național. 
 

 
1 A se vedea O.-M. Bălan, Interpretarea dreptului, Ed. Universul Juridic, București, 2013; D. Dănișor, 
Interpretarea Codului civil. Perspectivă jurilingvistică, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015. 
2 A se vedea, de exemplu: C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. a IX-a, revizuită 
și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 54; L. Pop, I.-Fl. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. 
Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012, pp. 128-135; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. 
Băicoianu, Tratat de drept civil român, volumul II, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 520; G. Boroi, C.-A. 
Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2012, 
p. 204; Gh. Beleiu, Drept civil: introducere în dreptul civil: subiectele dreptului civil, ed. a XI-a, revizuită și 
adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 194; M. Nicolae, Drept civil. Teoria generală, vol. II. Teoria 
drepturilor subiective, Ed. Solomon, București, 2018, p. 476. 
3 Amintim, însă, un material recent pe care îl apreciem a fi deosebit de valoros în analiza scopului regulilor de 
interpretare: C. Paziuc, Unde dai și unde crapă: aparența și interpretarea obiectivă a contractului, în A. Almășan, 
I. Vârsta, C. E. Zamșa (coord.), In Honorem Flavius Antoniu Baias: aparența în drept, Ed. Hamangiu, București, 
2021. 
4 A se vedea C. A. Hill, C. King, How Do German Contracts Do as Much with Fewer Words?, în Chicago-Kent 
Law Review, vol. 79, 2004, p. 889 și urm. și J. H. Langbein, Comparative Civil Procedure and the Style of 
Complex Contracts, 1987, accesat la adresa http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/537. 
5 A se vedea A. Almășan, Arhitectura contractelor nenumite: construcție și amenajare, în L. Bercea (ed.), 
Contractele nenumite în afaceri, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 38. 
6 A se vedea M. Fontaine, F. de Ly, Drafting international contracts: analysis of contract clauses, Ed. 
Transnational Publishers,ew  New York, 2006, pp. 119-121. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/537


Am utilizat, de asemenea, metoda logică, aplicând raționamente deductive pentru a determina 
finalitățile pe care regulile de interpretare analizate le utilizează și valorile pe care acestea le 
ocrotesc. 
 
În cele din urmă, am validat rezultatele analizei calitative prin intermediul metodelor 
cantitative, efectuând un studiu amplu de jurisprudență pentru a observa, pe baza metodei 
statistice, eficacitatea regulilor de interpretare în practică. În strânsă legătură cu această analiză, 
vom folosi și analiza economică, preponderent în scop critic, pentru a argumenta opiniile 
exprimate privind limitările modelului actual. 
 
Am aprofundat rezultatele obținute aplicând metoda cantitativă prin intermediul unui studiu de 
caz care a urmărit o situație de speță punctuală și dificultățile intervenite pe parcursul acelui 
litigiu. 
 
Structura lucrării. Am încercat să urmărim, în elaborarea lucrării, metoda dialectică, 
adoptând cele trei faze conturate de Hegel (teza, antiteza și sinteza). Transpunând dialectica 
hegeliană la obiectul studiului, am pornit de la regula generală a priorității voinței concordante 
ca fază afirmativă (teza), urmată de confruntarea acesteia cu numeroasele situații în care este 
inaplicabilă sau improprie (antiteza). În cele din urmă, am încercat să depășim contradicția 
armonizând cele două extreme prin metodologia de interpretare propusă (sinteza). 
 
Astfel, lucrarea este structurată în trei părți. Partea I – teza – urmărește contractul în 
accepțiunea sa clasică, ca mijloc de expresie a autonomiei de voință, creator de norme private. 
Corelativ, interpretarea este așadar un mijloc de identificare a voinței autonome, nomothete. 
Pentru a înțelege rolul interpretării în această accepțiune, am urmărit întâi, în Capitolul I, 
evoluția concepțiilor despre contract în general și despre izvorul forței sale obligatorii în 
particular. Tot în cadrul acestui capitol am antamat pe scurt și discuția privitoare la criticile 
recente aduse teoriei clasice. În Capitolul II ne-am concentrat atenția asupra noțiunii de voință 
concordantă, urmărind să raportăm această noțiune la condițiile de validitate a contractului și 
la formele sub care ea apare în dreptul românesc și comparat. În continuare, Capitolul III 
efectuează o trecere în revistă a stadiului cunoașterii în ceea ce privește regulile de interpretare, 
urmărind diferite sisteme de drept în scopul identificării punctelor de convergență. În finalul 
primei părți, Capitolul IV încearcă să delimiteze noțiunea de voință ca proces psihologic de 
voința concordantă cerută de regulile de interpretare și să propună o definiție de lucru. 
 
Sub aspect calitativ, metoda comparată a indicat că există numeroase puncte de convergență 
între sistemele de drept analizate. Toate sistemele includ reguli care tind să urmărească 
conduita părților în legătură cu acel contract, sau conduita lor în alte operațiuni, sau aprecieri 
privitoare la acea categorie de contracte în general. În plus, toate sistemele conțin într-o formă 
sau alta reguli „de ultimă instanță”, care nu mai urmăresc să interpreteze propriu-zis contractul, 
ci mai degrabă să depășească un blocaj judiciar. 
 
Observând aceste puncte de convergență, am apreciat că este oportun să distingem între 
subiectivism și contextualism. În acest sens am expus argumente în sensul în care voința 



cercetată de art. 1266 C. civ. nu este aceeași cu procesul psihologic care se produce în forul 
interior al fiecărei părți, ci este voința creatoare de norme, exteriorizată – doar așa putându-i-
se atribui calificarea „concordantă”. În acest sens, am propus o definiție de lucru care, deși în 
mod cert perfectibilă, încearcă să surprindă pe cât posibil toate ipotezele în care, la momentul 
formării contractului, părțile aveau aceeași viziune cu privire la un posibil incident, precum și 
să distingă aceste situații de acelea în care părțile nu au avut nicio reprezentare cu privire la 
situația intervenită (i.e., nu au prevăzut evenimentul și, prin urmare, nu și-au prefigurat nici 
consecința dorită). 
 
Partea a II-a – antiteza – se concentrează asupra criticilor aduse teoriei clasice. Am identificat 
o serie de dificultăți care ridică îndoieli justificate cu privire la eficacitatea regulilor de 
interpretare. Am analizat, așadar, particularitățile contractului standard – una dintre 
principalele provocări - în cadrul Capitolului I. În continuare, Capitolul II urmărește tentația 
regulilor subsidiare de interpretare, scopul și eficacitatea acestora. Capitolul III privește 
obstacole pe care părțile însele le pot configura, și anume derogările convenționale de la 
regulile de interpretare. Capitolul IV observă un mecanism diferit de operațiunea de 
interpretare – completarea contractului cu clauze subînțelese, dispoziții supletive, uzanțe sau 
alte elemente similare – care poate eroda la rândul său interpretarea. În cele din urmă, pentru a 
evalua și din punct de vedere cantitativ obstacolele întâlnite, Capitolul V expune concluziile 
analizei de jurisprudență și a studiului de caz. 
 
Sub aspect cantitativ, am observat în cadrul acestei secțiuni că ponderea criteriilor de 
interpretare în practica judiciară diferă față de ierarhia care pare să reiasă din Codul civil. 
Diferența între frecvența cu care apar acele reguli care presupun un probatoriu simplu (doar 
contractul și eventuala corespondență ulterioară) și cele care presupun o durată mai îndelungată 
a procesului (de exemplu, martori sau interogatoriu) a fost semnificativă. În ciuda limitărilor 
studiului de jurisprudență, credem că aceste concluzii sunt edificatoare pentru modalitatea în 
care interpretarea se desfășoară în practică – de cele mai multe ori, declarația de voință 
consemnată în contract este cea care primează, înscrisurile au prioritate față de alte mijloace de 
probă iar argumentele părților care tind să dovedească propria intenție nu sunt privite ca 
persuasive. 
 
În plus, nu putem neglija ponderea mare a operațiunilor în care textul contractelor nu (mai) 
emană de la părțile contractante. Dincolo de standardizarea documentației contractuale la 
nivelul profesioniștilor, se poate întâmpla ca textul contractului să emane de la un 
instrumentator extern – notar public, personal al Oficiului Registrului Comerțului etc. – sau de 
la o autoritate de reglementare – organisme profesionale sau chiar legiuitorul secundar. În 
aceste situații, este evident că regulile obișnuite de interpretare, cu precădere acelea care tind 
să pornească de la textul contractului (e.g., interpretarea sistematică), vor produce rezultate 
incerte. De vreme ce numărul acestor situații tinde să îl depășească pe cel al situațiilor de 
contractare „clasică”, riscăm ca regula să se aplice doar în situații de excepție. 
 
În cele din urmă, Partea a III-a încearcă o sinteză a celor două extreme. Nu credem că 
obstacolele sunt insurmontabile, și nici că regulile de interpretare existente prezintă o utilitate 



atât de redusă încât să fie ignorate întru totul. Credem, însă, că ar putea beneficia de pe urma 
unui cadru organizat înăuntrul căruia să fie utilizate. În acest scop, am analizat în Capitolul I 
problema interpretării clauzelor (aparent) clare, arătând posibile riscuri asociate denaturării 
sensului acestora. Capitolul II revine, oarecum, la origini, urmărind mecanismul 
(mecanismele?) de formare a contractului pentru a depista eventuale particularități de care 
trebuie să ținem cont în elaborarea metodologiei de lucru. În continuare, în Capitolul III am 
propus un standard – al destinatarului rezonabil al ofertei – cu privire la care credem că ar 
reprezenta un sistem de referință util care să încadreze regulile de interpretare existente. În cele 
din urmă, pe baza acestor elemente, am încercat să schițăm o schemă de lucru în Capitolul IV. 
 
În considerarea acestor coordonate, ne-am propus să conturăm o metodologie pe care 
interpretul să o poată urma, pe cât posibil, indiferent de contractul cu care se confruntă. 
 
Am recurs, prin urmare, la două noțiuni specifice mai degrabă altor instituții ale dreptului civil, 
însă pe care le-am apreciat a fi utile pentru scopul urmărit. Prima a fost aceea de „prestație 
caracteristică” – urmărim să identificăm această prestație caracteristică pentru a putea emite o 
ipoteză inițială cu privire la natura și obiectul contractului. Această prezumție simplă, pe care 
interpretul ar urma să o efectueze cu titlu provizoriu, tinde pe de o parte să delimiteze 
elementele esențiale ale contractului de cele neesențiale, iar pe de altă parte să identifice 
eventuale reguli speciale care ar putea influența operațiunea de interpretare. 
 
Odată efectuate aceste calificări și clasificări preliminare, interpretul ar trebui să se aplece 
asupra ambiguității afirmate. Astfel cum am argumentat, credem că riscul denaturării clauzelor 
clare este suficient de semnificativ încât să afirmăm că atunci când limbajul utilizat este 
neechivoc interpretul nu ar trebui să valorifice o interpretare alternativă bazată pe un limbaj 
secret. 
 
Dacă, însă, ambiguitatea afirmată este una rezonabilă, credem că metodologia diferă în funcție 
de clauza afectată. Dacă este afectat chiar un element esențial al contractului, răspunsul ar 
trebui să fie căutat mai degrabă pe planul condițiilor de validitate ale contractului. Ar trebui, 
cu alte cuvinte, să evităm ca, pe calea interpretării, să fie eludate mecanismele și remediile 
specifice altor instituții. Din aceleași considerente am pledat pentru o abordare prudentă în ceea 
ce privește completarea contractului cu obligații din sfera solidarismului contractual, care ar 
putea denatura modul de funcționare al altor instituții cum ar fi impreviziunea, forța majoră, 
adaptarea contractului în caz de eroare sau chiar răspunderea civilă contractuală. 
 
Dacă elementul afectat nu este unul esențial, următoarea etapă diferă parțial în funcție de 
categoria de contract. Dacă este vorba despre un „contract-condiție”, al cărui conținut este 
prescris prin lege, iar ambiguitatea vizează componenta reglementară, interpretarea ar trebui să 
se realizeze mai degrabă pornind de la conținutul actelor normative relevante. În mod similar, 
dacă contractul este redactat de un agent instrumentator extern, interpretarea se va realiza 
preponderent căutând compatibilitatea cu natura și obiectul contractului, cu excepția cazului în 
care există probe din care să reiasă neechivoc că părțile au avut în vedere un anumit sens al 
clauzei (pe care poate instrumentatorul nu l-a surprins corect în înscrisul doveditor). 



 
Dacă este vorba despre un contract consensual, intervine cea de-a doua noțiune pe care am 
propus-o, și anume partea sub a cărei influență dominantă a fost redactată clauza. Aceasta poate 
fi chiar partea care propune proiectul de contract, sau care a insistat pentru o anumită clauză în 
negocieri, sau care și-a asumat misiunea de a transpune pe hârtie acordul consensual. Pornind 
de la această parte, (i) în măsura în care voința acesteia a fost exhibată neechivoc și nu putea 
să nu fie clară pentru cealaltă parte, va prevala interpretarea avansată de partea sub a cărei 
influență dominantă a fost redactată clauza; însă, (ii) în măsura în care voința acesteia nu este 
clară, va prevala interpretarea pe care o persoană rezonabilă, aflată în aceeași postură ca cealaltă 
parte („destinatară”). 
 
Am sugerat acest standard pentru a răspunde la deficiențele pe care le-am observat în a doua 
parte a lucrării: pe de o parte, am căutat o soluție de depășire a potențialelor blocaje judiciare 
care să nu devieze complet de la scopul operațiunii configurate de părți și care să nu presupună 
o durată nerezonabilă a procesului sau costuri semnificative în sarcina părților. Pe de altă parte, 
am căutat o soluție care să încadreze regulile existente într-un sistem unitar de referință care să 
evite situații în care, aplicând criterii diferite, se ajunge la rezultate diametral opuse. 
 
Credem că standardul destinatarului rezonabil răspunde la aceste deficiențe, responsabilizând 
totodată actorii implicați: destinatarul clauzei este încurajat să aibă un comportament rezonabil, 
în vreme ce emitentul clauzei este încurajat să semnaleze aspectele atipice pe care își propune 
să le obțină, în loc să le mascheze în speranța că vor trece neobservate. 
 
Am propus, pe baza acestor noțiuni, o reprezentare grafică a „schemei” pe care credem că 
interpretul ar trebui să o urmeze. Acest din urmă demers se află în stadiu incipient și reprezintă 
un obiectiv viitor al activității de cercetare, urmând să evaluăm aplicabilitatea schemei propuse 
la diferitele ipoteze care pot interveni în practică și, în măsura în care identificăm segmente 
pentru care aceasta nu este adecvată, sporirea gradului de granularitate al schemei acolo unde 
se impune. Vom continua, așadar, să monitorizăm literatura de specialitate și jurisprudența 
pentru a vedea modul în care regulile de interpretare sunt recepționate și aplicate. 
 
Concluziile lucrării. În mod cert, părțile la un contract au deseori așteptări de la operațiunea 
lor juridică dincolo de cele pe care le-au capturat în instrumentul scris. Apare o dihotomie între 
„the real deal” și „the paper deal”7, dihotomie care conduce la probleme pentru interpretul 
clauzei. Pe de o parte, acestuia îi este pretins să cerceteze „voința concordantă” a părților, însă 
pe de altă parte „the paper deal” nu-i indică care a fost acea voință concordantă. 
 

 
7 A se vedea, pentru această dihotomie în sistemul american, S. Macaulay, The Real and the Paper Deal: Empirical 
Pictures of Relationships, Complexity and the Urge for Transparent Simply Rules, în The Modern Law Review, 
vol. 66, nr. 1/2003, pp. 44 – 79. 



Pe de o parte, părțile pot avea așteptări rezonabile – ceea ce S. Macaulay definea drept „ce ar 
fi spus dacă s-ar fi gândit la o întrebare la care nu s-au gândit”8. Pe de altă parte, sigur că aceste 
așteptări, pentru a face parte din voința concordantă, ar fi trebuit să apară la momentul formării 
contractului. Interpretarea se produce, însă, uneori la o perioadă semnificativă de timp de la 
acel moment. Suficient pentru ca partea să aprecieze oportunist că are șansa să obțină, pe cale 
judiciară, ceva ce nu a reușit să obțină în negocieri. Pentru a convinge interpretul că este vorba 
într-adevăr despre așteptări rezonabile, partea trebuie așadar să poată prezenta tot contextul 
asociat operațiunii, însă această sarcină a probei poate deveni extrem de împovărătoare. 
 
Pe de altă parte, interpretul s-ar putea declara lămurit cu declarația manifestă de voință a 
părților, considerând că limbajul nu este echivoc și că poate răspunde la orice omisiuni 
recurgând la norme supletive. Ar fi o soluție preferabilă din punct de vedere al duratei și 
costurilor procesului, dar ar putea să reducă încrederea participanților în actul de justiție. Oricât 
de mult am fi apreciat soluția creativă găsită de Shakespeare pentru a-l salva pe Antonio, 
cantitatea de sânge strict necesară pentru a primi bucata de carne s-ar fi putut încadra în 
noțiunea de așteptări rezonabile. 
 
Între aceste două limite, am încercat să încadrăm regulile de interpretare pe care Codul civil le 
oferă într-un cadru care să le poată integra. Acel cadru este mai degrabă un standard decât o 
regulă – în orice situație în care „the real deal” nu transpare complet din probatoriu, ea trebuie 
să fie căutată prin prisma așteptărilor rezonabile ale părții care are calitatea de destinatar al 
clauzei-problemă. 
 
Nu credem că poate fi pronunțată „moartea contractului” anunțată de autorii americani, cu atât 
mai puțin moartea dreptului contractelor. Din acest punct de vedere, viziunea individualistă 
asupra contractului, grefată pe autonomia de voință, nu ar trebui să fie ignorată sau să facă loc 
cu totul teoriilor solidariste cu privire la funcția contractului în arhitectura sistemului izvoarelor 
obligațiilor. Corelativ, nici nu credem că este oportună o abordare pur textualistă sau excesiv 
de contextualistă. 
 
Sperăm că această lucrare va putea servi ca punct de reper atât pentru persoanele confruntate 
cu nevoia de a interpreta un contract, cât și pentru teoreticienii ce vor analiza în viitor 
reglementările în materia interpretării contractele. Deși am încercat, în măsura maxim posibilă, 
să conturăm metodologia de lucru în interiorul cadrului legislativ existent, fără a fi necesare 
propuneri de lege ferenda, îndrăznim să sperăm că lucrarea poate servi drept inspirație la o 
eventuală actualizare a normelor existente. 
 

 
8 S. Macaulay, The Real and the Paper Deal: Empirical Pictures of Relationships, Complexity and the Urge for 
Transparent Simply Rules, în The Modern Law Review, vol. 66, nr. 1/2003, p. 44, trad. ns. Original: „what I 
would have said if I had though about a question that I did not think about”. 


