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1. OBIECTUL CERCETĂRII, JUSTIFICAREA ABORDĂRII TEMEI ȘI 
METODELE DE CERCETARE FOLOSITE  

În cadrul cercetării desfășurate, s-a urmărit analizarea existenței principiului favor          

contractus în sistemul Codului civil român.  

Principalul motiv care a stat la baza abordării acestei teme constă în aceea că, în ipoteza în                 

care s-ar reține existența principiului favor contractus în sistemul Codului civil român, față de              

rolul pe care un principiu general îl are, acesta ar putea reprezenta un instrument util cel puțin                 

din următoarele perspective: (i) un astfel de principiu ar putea umple eventuale lacune și (ii)               

acesta ar putea aduce beneficii în activitatea de interpretare a prevederilor legale operante în              

materie contractuală și a contractelor în sine.  

De asemenea, având în vedere faptul că demersul implică analiza unei serii ridicate de              

prevederi legale din perspectiva măsurii în care acestea sunt sau nu favorabile contractului,             

considerăm că anumite concluzii la care ajungem ar putea fi utile prin ele însele în activitatea                

de aplicare a textelor analizate.  

În ceea ce privește metodele de cercetare folosite, în prezentul demers se vor utiliza în               

principal metoda logică și metoda comparativă. 

Utilizarea metodei logice este esențială prezentului demers față de faptul că testul pe care îl               

propunem în vederea determinării existenței principiului implică un raționament deductiv.          

Suplimentar, în cadrul prezentei cercetări se utilizează și raționamentul inductiv pentru a            

vedea dacă este posibilă formularea unei generalizări în sensul existenței unei intenții a             

legiuitorului de a favoriza contractul.  

De asemenea, metoda comparativă va fi folosită pe parcursul întregii lucrări, în principal în              

vederea interpretării prevederilor legale relevante. În acest sens, au fost avute în vedere în              

principal următoarele sisteme de drept: francez, québécois, englez, italian și german. 

2. CONȚINUTUL LUCRĂRII 

Titlul I conține în partea de debut o prezentare a stadiului cunoașterii referitor la              

potențialul principiu analizat. Din analiza stadiului cunoașterii la nivel național a reieșit că             

existența acestui principiu este confirmată de unii dintre cei mai reputați doctrinari de drept              

civil, principalele referiri făcându-se în domeniul remediilor aplicabile în caz de neexecutare a             

obligației contractuale, respectiv în materia nulității. 



De asemenea, am observat că principalul numitor comun al referințelor făcute în literatura             

de specialitate și în jurisprudență este acela că favor contractus urmărește menținerea            

contractului.  

Ulterior, în cadrul Titlului I se analizează stadiul cunoașterii aferent principalelor           

instrumente internaționale ce vizează domeniul contractual. Față de atenția ridicată de care se             

bucură favor contractus în literatura de specialitate dedicată acestor instrumente, am apreciat            

această analiză oportună.  

În ceea ce privește sistemul CISG, am observat că favor contractus nu este reglementat              

expres în corpul Convenției, dar, cu toate acestea, existența principiului este larg acceptată. În              

acest sens, se consideră că acesta este un principiu general al CISG, a cărui existență se                

deduce din analiza prevederilor Convenției. De asemenea, se consideră că acesta urmărește în             

principal menținerea contractului. 

Apoi, în ceea ce privește principiile UNIDROIT, s-a argumentat că există o serie de              

prevederi care urmăresc conservarea relației contractuale, aceste prevederi având în comun           

favor contractus. Se arată că prevederile favorabile contractului se regăsesc în principal în             

cadrul textelor ce vizează formarea valabilă a contractului, executarea obligațiilor și remediile            

aplicabile în caz de neexecutare.  

Existența principiului favor contractus a fost reținută și în literatura de specialitate dedicată             

studiului PECL, tot prin raportare la analiza prevederilor favorabile contractului.  

Titlul I continuă cu prezentarea obiectului cercetării, a motivului abordării problematicii           

tratate și a metodelor de cercetare utilizate, elemente expuse în sinteză în secțiunea             

precedentă. 

Apoi, s-a urmărit definirea noțiunii analizate – favor contractus, considerând că favor            

contractus presupune să permitem contractului să producă cât mai multe dintre efectele            

juridice urmărite de către părți, finalitate care de regulă se concretizează prin favorizarea             

formării valabile, a menținerii sau a executării contractului. 

Tot în cadrul Titlului I s-a analizat conceptul de principiu general al dreptului, considerând              

că sintagma „principii generale ale dreptului” din cuprinsul art. 1 C. civ. vizează acele idei de                

bază directoare sau corectoare care au o vocație de aplicare generală în materia în care               

operează.  



De asemenea, am arătat că un principiu general are atât rolul de a umple anumite lacune (în                 

ipotezele în care nu există prevederi legale care să se poată aplica direct sau prin analogie și                 

lipsesc și uzanțele), cât și un rol interpretativ. 

În continuare, tot în Titlul I este prezentată și modalitatea care, din punctul nostru de               

vedere, permite identificarea unui principiu general al dreptului. Astfel, considerăm că un            

astfel de principiu poate fi dedus din ansamblul reglementării. Mai exact, apreciem că, dacă              

din ansamblul prevederilor poate să se stabilească existența unei anumite intenții a            

legiuitorului, intenție care reiese tocmai din scopul comun pe care îl urmăresc o serie de               

prevederi, este posibilă formularea unei reguli generale care să reflecte respectiva intenție.  

În acest sens, am propus următorul raționament deductiv:  

Premisa majoră: Existența unor prevederi legale din care reiese existența unui scop            

urmărit de legiuitor (M) implică existența unui principiu general al dreptului civil (P).  

Premisa minoră: Există o serie de prevederi legale din care reiese existența unui scop              

urmărit de legiuitor (M) constând în favorizarea contractului (S).  

Concluzie: Favorizarea contractului (S) este un principiu general al dreptului civil (P).  

Pentru a vedea dacă se poate stabili că legiuitorul urmărește favorizarea contractului, am             

propus un raționament inductiv ce implică analiza dispozițiilor aplicabile în materie           

contractuală – atât în cadrul părții generale, cât și în domeniul contractelor speciale, spre a               

vedea în ce măsură se poate determina existența unui tipar – o serie de prevederi legale                

favorabile contractului, ce ar putea permite formularea unei teorii – existența intenției            

legiuitorului român de a favoriza contractul.  

Stabilirea faptului că o anumită prevedere legală este favorabilă contractului implică un            

raționament deductiv, care poate fi sintetizat în sensul că o prevedere care urmărește o              

finalitate favorabilă contractului este o prevedere favor contractus. 

Așadar, modul de lucru propus implică analiza prevederilor legale aplicabile în materie            

contractuală spre a vedea în ce măsură este posibilă formularea unei reguli generale în sensul               

existenței intenției legiuitorului de a favoriza contractul, regulă care ne-ar permite să ajungem             

la concluzia că favor contractus este un principiu general al dreptului civil. 

Titlul II al prezentei lucrări vizează tocmai aplicarea acestui mod de lucru. În acest sens,               

în primul rând, am analizat existența unor dispoziții de favor contractus în materia formării              

valabile a contractului.  



Ne-am concentrat întâi atenția asupra condițiilor de validitate prevăzute de art. 1179 C. civ.              

În ceea ce privește condiția capacității, am observat că o serie de prevederi legale favorizează               

formarea valabilă și supraviețuirea contractului: 

- regula este în sensul existenței capacității de a contracta, limitările având la bază             

existența unei alte rațiuni care justifică contrariul (e.g. starea de boală a persoanei); 

- instanța are posibilitatea de a menține contractul atunci când cel lipsit de capacitate de              

exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă a folosit manopere dolosive spre a-l             

induce în eroare pe cocontractant cu privire la faptul că este capabil de a contracta; 

- este posibilă confirmarea actului de către minorul devenit major; 

- nu sunt afectate actele încheiate de o persoană juridică a cărei nulitate se constată/se              

declară ulterior; 

- principiul specialității capacității nu mai este operant în cazul persoanelor juridice cu            

scop lucrativ;  

- persoana juridică nou formată poată să preia asupra sa actele, care nu sunt necesare              

pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil, întocmite anterior înregistrării,             

în caz contrar acestea producând efecte față de fondatori; 

- persoana juridică este de regulă angajată prin actele efectuate de către organele sale cu              

depășirea puterii de reprezentare conferită acestora prin actul de constituire sau prin            

statut. 

Apoi, în ceea ce privește condiția consimțământului, am ajuns la următoarele concluzii: 

- în materia erorii: 

▪ intervenția în contract este condiționată de caracterul esențial al erorii; 

▪ este posibilă adaptarea contractului în sensul prefigurat de către errans la           

momentul contractării, adaptare care duce la stingerea posibilității acestuia de a           

obține anularea contractului. 

- în materia dolului, nu este posibilă adaptarea contractului în conformitate cu           

mecanismul prevăzut de legiuitor în materia erorii (art. 1213 C. civ.), însă, este             

posibilă menținerea contractului prin ajustarea cadrului contractual, la cererea victimei          

dolului, în temeiul art. 1257 C. civ; 



- art. 1257 C. civ. permite menținerea contractului și în materia violenței; 

- în materia leziunii, inițiativa adaptării contractului o au atât victima leziunii, cât și             

cocontractantul său, cel din urmă având această posibilitate chiar dacă victima leziunii            

solicită anularea contractului.  

În continuare, am observat că o serie de prevederi legale din materia obiectului înlătură              

potențiale riscuri pentru validitatea contractului. Astfel, menționăm că: 

- obiectul obligației poate fi și doar determinabil; 

- imposibilitatea inițială de executare a obligației nu reprezintă un impediment la           

nașterea contractului; 

- bunurile viitoare pot face obiectul unei prestații contractuale; 

- bunul altuia poate face obiectul unei prestații contractuale; 

- prețul sau un alt element al contractului poate fi determinat și de un terț, instanța               

putând la rândul său interveni dacă acesta nu procedează astfel sau alegerea sa este în               

mod manifest nerezonabilă; 

- faptul că factorul de referință avut în vedere de către părți nu există la momentul               

contractării, nu mai există ulterior sau nu mai este accesibil nu afectează valabilitatea             

contractului, acesta urmând a fi înlocuit, în lipsa unor prevederi contractuale contrare,            

cu factorul de referință cel mai apropiat; 

- în raporturile dintre profesioniști, în ipoteza în care părțile nu au prevăzut prețul sau              

modalitatea de determinare a acestuia, se prezumă că au avut în vedere prețul practicat              

în mod obișnuit pentru aceleași prestații realizate în condiții comparabile sau, dacă un             

astfel de preț nu poate fi identificat, un preț rezonabil. 

În ceea ce privește condiția de validitate a cauzei, am stabilit că principalele prevederi              

favorabile contractului sunt acelea care reglementează sancțiunile care ar putea interveni           

atunci când nu sunt îndeplinite condițiile cauzei: 

- lipsa cauzei nu atrage anulabilitatea contractului atunci când acesta a fost greșit            

calificat și, în urma recalificării, contractul poate produce alte efecte juridice;  

- contractul este valabil în ipoteza în care cauza unei părți este ilicită sau imorală, dar               

aceasta nu este comună părților și cealaltă parte nu a cunoscut-o și nici nu trebuia după                

împrejurări să o cunoască.  



În continuare, am analizat condiția de validitate a formei, demers în cadrul căruia am              

identificat două mecanisme care facilitează formarea contractului: 

- este operant principiul consensualismului; 

- voința poate fi manifestată și printr-un comportament din care reiese intenția părții de             

a se produce efectele juridice corespunzătoare.  

Apoi, am analizat existența unor astfel de prevederi în cadrul textelor dedicate instituției             

nulității, observând că:  

- în ceea ce privește tipul nulității care intervine, există o prezumție în sensul că este               

operantă nulitatea relativă, aceasta din urmă având un regim juridic mai favorabil            

contractului; 

- în materia efectelor nulității, regula este nulitatea parțială, element care permite           

supraviețuirea contractului; 

- conversiunea permite acordului de voințe să producă efectele actului juridic pentru           

care sunt îndeplinite condițiile de validitate. 

În continuare, ne-am concentrat atenția asupra prevederilor favorabile contractului         

operante în cadrul mecanismului realizării acordului de voințe, unde am observat că: 

- acordul asupra elementelor esențiale este suficient pentru formarea valabilă a          

contractului, element care facilitează formarea acestuia (elemente mai puțin         

importante putând fi determinate ulterior); 

- contractul se formează în mod valabil și în cazul în care acceptarea ofertei este              

implicită; 

- acceptarea tardivă/făcută în termen, dar ajunsă la ofertant ulterior expirării termenului,           

poate duce la încheierea contractului; 

- în ipoteza în care ambele părți folosesc clauze standard și nu cad de acord asupra               

acestora, contractul se va considera încheiat, de regulă, în baza clauzelor convenite și a              

clauzelor standard care sunt comune în substanța lor. 

Apoi, am observat că în materia modalităților obligațiilor: 

- acestea nu afectează contractul, ci raporturile obligaționale generate de contract (e.g.           

în cazul unui contract în cadrul căruia se inserează o condiție suspensivă cu privire la               



toate efectele generate de contract, contractul va produce efecte de la momentul            

încheierii sale, doar că aceste efecte vor fi sub condiție); 

- în materia condiției: 

▪ în ipoteza în care condiția este imposibilă, ilicită sau imorală, acest element nu             

atrage, ca regulă, nulitatea întregului contract, ci o astfel de clauză este            

considerată nescrisă; 

▪ prin aceea că fructele culese ori încasate anterior îndeplinirii condiției se cuvin            

proprietarului sub condiție rezolutorie se favorizează încheierea de contracte         

(știind că păstrează fructele, proprietarul sub condiție rezolutorie este încurajat          

să contracteze); 

- în materia termenului:  

▪ dacă obligația presupune un termen și acesta nu a fost determinat de către părți,              

este posibilă stabilirea judiciară a termenului, finalitate care permite ființarea          

contractului; 

▪ în ipoteza în care un eveniment este considerat de părți ca reprezentând un             

termen și acesta nu se realizează, obligația devine exigibilă din ziua în care             

evenimentul ar fi trebuit să se producă, maximizându-se astfel efectele          

generate de contract. 

În al doilea rând, considerăm că o serie de prevederi favorabile contractului au fost              

inserate și în materia regulilor de interpretare a contractului, cea mai importantă regulă în              

acest sens vizând faptul că clauzele se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu                 

în acela în care nu ar produce niciunul.  

Apoi, în al treilea rând, în ceea ce privește efectele generate de contract, credem că               

principiul forței obligatorii este o prevedere favorabilă contractului, întrucât implică          

executarea întocmai a contractului. De asemenea, în ipoteza în care circumstanțe excepționale            

justifică o intervenție în contract, instituția impreviziunii implică în primul rând renegocierea            

contractului de către părți, intervenția instanței – în sensul dispunerii adaptării contractului,            

respectiv în sensul dispunerii încetării acestuia, fiind doar ulterioară.  

În al patrulea rând, în cadrul textelor dedicate executării obligațiilor, am observat că: 

- există o serie de prevederi legale favorabile executării contractului în materia plății: 



▪ aceasta putând fi efectuată și de către un terț; 

▪ stingerea obligației este posibilă, dacă există acordul părților, și prin executarea           

unei alte prestații; 

▪ regulile din materia imputației plății prioritizează stingerea datoriilor scadente         

(acestea fiind de altfel mai periculoase pentru contract decât cele corelative           

unor drepturi care nu sunt încă exigibile). 

- în caz de neexecutare a obligațiilor contractuale: 

▪ o serie de mecanisme favorizează executarea în natură și voluntară a           

contractului, dintre care amintim: 

• creditorul are posibilitatea de a opta între mijloacele pe care le are la             

dispoziție, element care încurajează executarea voluntară a contractului        

(în sens contrar debitorul aflându-se la mâna creditorului, acesta putând          

opta pentru acel mijloc care îi este mai favorabil); 

• mecanismul punerii în întârziere cu acordarea unui termen suplimentar         

de executare, perioadă în care creditorul nu poate solicita/declara         

rezoluțiunea contractului și în cadrul căreia debitorul are posibilitatea         

de a executa voluntar prestația; 

▪ am observat că executarea silită în natură și executarea silită prin echivalent            

sunt mijloace la fel de favorabile contractului, întrucât și acest din urmă            

mecanism îl plasează pe creditor în poziția în care s-ar fi aflat dacă ar fi avut                

loc o executare întocmai a contractului;  

▪ desființarea contractului: 

• este condiționată de existența unei neexecutări însemnate, respectiv în         

ceea ce privește rezilierea, de o neexecutare însemnată sau de o           

neexecutare repetată; 

• este posibilă și desființarea parțială a contractului;  

▪ în ceea ce privește cauzele justificate de neexecutare: 

• acestea sunt în număr de două: excepția de neexecutare și suspendarea           

executării obligației pe durata existenței impedimentului fortuit       

temporar: 



• ordinea de executare a obligațiilor nu reprezintă o cauză justificată de           

neexecutare, rolul principal al acestui mecanism fiind acela de a facilita           

operarea excepției de neexecutare; 

• excepția de neexecutare îl impulsionează pe contractant să execute         

(pentru a primi la rândul său prestația). 

În al cincilea rând, am procedat la efectuarea unei analize similare în materia principalelor              

contracte civile reglementate în Codul civil. 

Astfel, în ceea ce privește contractul de donație, am observat că:  

- confirmarea liberalității este posibilă chiar și în ipoteza în care donația este afectată de              

o cauză de nulitate absolută, mecanism care permite supraviețuirea contractului;  

- revocarea contractului de donație este posibilă în condiții restrictive, favorizându-se          

astfel menținerea contractului; 

- revizuirea condițiilor și a sarcinilor nu reprezintă o măsură definitivă și urmărește            

conservarea, pe cât posibil, a finalității urmărite la momentul contractării. 

Apoi, există o serie de prevederi legale favorabile contractului și în materia vânzării:  

- în ceea ce privește formarea valabilă a contractului:  

▪ executarea silită în natură a promisiunii de vânzare prin pronunțarea unei           

hotărâri care să țină loc de contract duce la încheierea vânzării; 

▪ față de regimul de drept comun al preempțiuni: 

• în ipoteza în care există un drept de preempțiune cu privire la bunul             

vândut, este posibilă încheierea unei vânzări cu o altă persoană sub           

condiția suspensivă a neexercitării dreptului de preempțiune de către         

preemptor, drept care, odată exercitat, duce la desființarea contractului         

inițial și la încheierea, în principiu în aceleași condiții, a unei vânzări            

între preemptor și vânzător;  

• în cazul în care se vând mai multe bunuri, dintre care doar cu privire la               

unul/unele există un drept preempțiune, de principiu contractul inițial         

se desființează doar parțial în cazul în care are loc exercitarea dreptului            

de preempțiune, menținându-se astfel în parte contractul; 



▪ în ceea ce privește obiectele derivate ale vânzării: 

• este posibilă contractarea având ca obiect derivat un bun viitor; 

• vânzarea bunului pierit în parte poate atrage și doar reducerea          

corespunzătoare a prețului; 

• prețul vânzării poate fi și determinabil, fără ca validitatea vânzării să fie            

afectată;  

• sarcina determinării prețului poate fi lăsată unui terț, instanța putând          

interveni în vederea desemnării unui expert dacă terțul nu procedează la           

determinarea prețului; 

• legiuitorul consacră o serie de criterii care permit determinarea prețului          

în ipoteza în care părțile nu stabilesc nici prețul, nici modalitatea de            

determinare (e.g. prețul poate fi stabilit potrivit împrejurărilor). 

▪ în materia efectelor contractului de vânzare: 

• în ceea ce privește garanția contra evicțiunii: 

o în cazul unei evicțiuni parțiale, legiuitorul reglementează pragul        

necesar a fi atins pentru a se putea dispune rezoluțiunea: partea           

să nu mai fi contractat dacă ar fi cunoscut evicțiunea; 

o în cazul înlăturării evicțiunii de către cumpărător, vânzătorul se         

poate elibera de urmările garanției (blocând astfel posibilitatea        

de a se dispune rezoluțiunea contractului) prin rambursarea        

către cumpărător a sumei plătite/valorii bunului dat, precum și a          

tuturor cheltuielilor efectuate; 

• în ceea ce privește garanția contra viciilor ascunse: 

o legiuitorul reglementează pragul necesar a fi atins pentru a se          

putea dispune rezoluțiunea: viciul face bunul vândut impropriu        

întrebuințării, respectiv viciul afectează întrebuințarea sau      

valoarea bunului astfel încât, dacă l-ar fi cunoscut, cumpărătorul         

nu ar mai fi contractat; 



o ca regulă, pentru a nu fi decăzut din dreptul de a solicita            

rezoluțiunea vânzării, cumpărătorul trebuie să denunțe prompt       

viciul, mecanism care și permite vânzătorului să înlăture viciul;  

o în ipoteza în care viciile nu afectează toate bunurile vândute și           

se dispune rezoluțiunea contractului, de regulă, rezoluțiunea va        

fi parțială;  

• în ceea ce privește garanția pentru buna funcționare a bunului vândut,           

se instituie o ierarhie expresă în cadrul căreia rezoluțiunea ocupă ultima           

poziție; 

▪ în materia varietăților de vânzare: 

• în cazul vânzării pe încercate, respectiv în cazul vânzării pe gustate, se            

favorizează formarea valabilă a contractului (aceasta având loc inclusiv         

în ipoteza în care cumpărătorul nu se manifestă în sens contrar într-un            

anumit termen); 

• în cazul vânzării de imobile, se favorizează menținerea contractului         

prin aceea că intervenția în contract este condiționată de atingerea          

anumitor praguri. 

În continuare, am analizat prevederile legale referitoare la contractul de locațiune,           

constatând că în materia acestui contract sunt operante următoarele mecanisme favorabile           

contractului:  

- ca și în cazul vânzării, poate avea loc o locațiune a bunului altuia; 

- dispozițiile favorabile contractului care permit stabilirea prețului vânzării sunt         

aplicabile în mod corespunzător și în cazul locațiunii;  

- dacă părțile prevăd un termen mai mare decât termenul maxim permis de lege (49 de               

ani), validitatea contractului nu este afectată, ci acesta se reduce la 49 de ani; 

- mecanismul tacitei relocațiuni conferă tăcerii părților o valență favorabilă contractului,          

considerându-se încheiat un nou contract de locațiune;  

- ca regulă, locațiunea nu încetează în cazul înstrăinării bunului dat în locațiune; 

- în cazul imposibilității de folosire a bunului: dacă este posibilă înlăturarea           

imposibilității în condiții rezonabile, locatorul va fi ținut la aceasta și locațiunea va             



continua, iar imposibilitatea parțială va duce la desființarea contractului doar dacă, față            

de noua formă a bunului, locatorul nu ar fi contractat; 

- în cazul desființării dreptului ce permite asigurarea folosinței, locațiunea continuă          

pentru durata prevăzută de părți, dar nu mai mult de un an, dacă locatarul a fost de                 

bună-credință. 

Următorul contract analizat a fost contractul de antrepriză, unde am identificat următoarele            

prevederi legale favorabile contractului:  

- prețul poate fi și determinabil, caz în care validitatea contractului nu este afectată, iar              

acesta urmează a fi stabilit prin raportare la prețul prevăzut de lege sau, în lipsa unor                

astfel de prevederi, în raport cu munca depusă și cheltuielile necesare pentru            

executarea lucrării ori pentru prestarea serviciului;  

- ca regulă, decesul beneficiarului nu atrage încetarea contractului; 

- chiar și în ipoteza în care antrepriza a fost încheiată în considerarea calităților             

antreprenorului (intuitu personae) și acesta decedează, se urmărește, în măsura în care            

este posibil, valorificarea rezultatului muncii antreprenorului (beneficiarul fiind ținut         

să recepționeze partea ce s-a executat deja, dacă o poate folosi, urmând a achita o parte                

proporțională din preț). 

În ceea ce privește contractul de mandat: 

- validitatea contractului nu este afectată în ipoteza în care remunerația mandatarului nu            

este determinată (urmând a fi stabilită potrivit legii, uzanțelor sau prin raportare la             

valoarea serviciilor prestate); 

- dacă mandatul vizează acte a căror încheiere intră în exercitarea profesiei           

mandatarului ori pentru care acesta și-a oferit serviciile, mandatul se consideră           

acceptat în absența unui refuz neîntârziat din partea potențialului mandatar; 

- în cazul în care mandatarul nu cunoaște existența cauzei de încetare a mandatului,             

actul efectuat de acesta în executarea mandatului este valabil; 

- în anumite ipoteze (mandatul aparent; are loc o ratificare ulterioară), actul încheiat în             

lipsa sau cu depășirea puterii de reprezentare poate produce efecte între mandant și             

terț; 



- în ipoteza în care ambele părți cunosc faptul că mandatarul acționează în numele și pe               

seama unei alte persoane, fără a avea împuternicire în acest sens, se poate argumenta              

că între părți se încheie o promisiune a faptei altuia, mandatarul asumându-și obligația             

de a obține ratificarea din partea respectivei persoane.  

În continuare, ne-am concentrat atenția asupra contractului de depozit, unde am observat            

că: 

- este posibilă stabilirea remunerației și de către instanță prin raportare la valoare            

serviciilor prestate; 

- specificul formării contractului în cazul depozitului necesar favorizează nașterea         

contractului;  

- față de faptul că, în executarea contractului de prestare de servicii hoteliere, clientul             

aduce o serie de bunuri în hotel, legiuitorul prevede că se consideră încheiat un              

contract de depozit cu privire la respectivele bunuri.  

În ceea ce privește contractul de împrumut, legiuitorul a prevăzut următoarele mecanisme            

favorabile contractului: 

- se poate solicita pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract în ipoteza în care                

bunul se află deja în deținerea beneficiarului;  

- comodatarul răspunde pentru pieirea bunului generată de un caz de forță majoră în             

ipoteza în care ar fi putut salva bunul prin sacrificarea unui bun propriu, prevedere              

care este favorabilă contractului în principal față de faptul că, în acest context,             

comodatarul va depune o diligență mai ridicată în îndeplinirea obligației de           

conservare; 

- în materia împrumutului de consumație, art. 2162 C. civ. permite stabilirea termenului            

de către instanță în ipoteza în care acesta nu a fost convenit contractual.  

Apoi, ne-am concentrat atenția asupra prevederilor referitoare la contractul de rentă           

viageră:  

- art. 2250 C. civ. facilitează executarea contractului de rentă viageră, întrucât, ca            

urmare a existenței unei neexecutări a obligației de a achita renta, textul permite             

vânzarea bunurilor debirentierului și consemnarea sumei rezultate pentru a se asigura           

astfel plata ratelor de rentă viitoare; 



- rezoluțiunea nu conferă debirentierului dreptul de a obține restituirea ratelor de rentă            

deja plătite, element care îl impulsionează pe acesta să execute voluntar contractul. 

În fine, în materia contractului de întreținere, am identificat următoarele prevederi           

favorabile contractului: 

- în cazul în care, urmare a încheierii contractului de întreținere, creditorul este lipsit de              

mijloacele necesare asigurării de alimente persoanelor față de care are o astfel de             

obligație, acestea din urmă sunt îndreptățite să solicite revocarea contractului, revocare           

ce poate fi însă împiedicată dacă debitorul întreținerii își asumă el această obligație;  

- rezoluțiunea contractului nu poate interveni în ipotezele în care prestarea sau primirea            

în natură a întreținerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul              

întreținerii decedează și nu intervine o înțelegere între părți, în aceste scenarii urmând             

ca întreținerea în natură să fie înlocuită cu plata acesteia prin echivalent.  

Față de toate aceste aspecte, am conchis în sensul că se poate determina existența unei               

intenții a legiuitorului național de a favoriza contractul. Prin urmare, am considerat că:  

- este corectă premisa majoră a silogismului propus: Existența unor prevederi legale din            

care reiese existența unui scop urmărit de legiuitor (M) implică existența unui            

principiu general al dreptului civil (P); 

- este corectă premisa minoră a silogismului propus: Există o serie de prevederi legale             

din care reiese existența unui scop urmărit de legiuitor (M) constând în favorizarea             

contractului (S),  

și astfel am ajuns la concluzia: Favorizarea contractului (S) este un principiu general             

al dreptului civil (P).  

Față de acestea, concluziile Titlului II au fost în sensul că principiul favor contractus              

există în sistemul Codului civil.  

Titlul III are atât rolul de a expune potențiale moduri de aplicare a principiului, cât și de a                  

ajuta la conturarea unor direcții viitoare de cercetare.  

În ceea ce privește definirea principiului analizat, față de elementele avute în vedere la              

stabilirea existenței principiului, definiția propusă este: 

În lipsa unor prevederi legale aplicabile și în lipsa uzanțelor, precum și în vederea              

interpretării și aplicării prevederilor legale și contractuale analizate, se urmărește a se alege             



soluția care permite contractului să producă cât mai multe dintre efectele juridice urmărite             

de către părți, finalitate care de regulă se concretizează prin favorizarea formării valabile, a              

menținerii sau a executării contractului. 

 

Apoi, am arătat de asemenea că favor contractus nu trebuie aplicat automat în orice              

ipoteză, aplicarea principiului implicând și o analiză de oportunitate. 

Pentru a sublinia utilitatea principiului, am procedat la ilustrarea unor exemple ipotetice în             

care favor contractus ar putea reprezenta un instrument util în interpretarea prevederilor            

contractuale. Același exercițiu l-am efectuat și în ceea ce privește exemplificarea unor ipoteze             

în care favor contractus ar putea fi de ajutor în interpretarea prevederilor legale aplicabile în               

materie contractuală. Dintre acestea, indicăm:  

- în cazul leziunii, principiul poate fi folosit de către instanță pentru a fundamenta             

alegerea unei soluții dintre cele propuse de părți (e.g. victima leziunii solicită            

reducerea propriei obligații, cealaltă parte propune adaptarea în sensul majorării          

propriei obligații);  

- favor contractus fundamentează soluția ca, în cazul nulității parțiale, în analiza           

caracterului esențial al clauzei/măsurii în care partea ar fi contractat în lipsa            

respectivei clauze, să se aibă în vedere și măsura în care contractul poate ființa/ar mai               

fi fost încheiat dacă în corpul acestuia clauza viciată ar fi înlocuită cu prevederea              

legală aplicabilă;  

- favor contractus fundamentează existența unui mecanism similar și atunci când se           

analizează nulitatea parțială a unei clauze;  

- în unele ipoteze, favor contractus ar putea fundamenta soluția instanței de a dispune             

rezoluțiunea parțială a contractului (în loc să dispună rezoluțiunea totală);  

- în unele ipoteze, favor contractus ar putea fundamenta soluția instanței de a alege unul              

dintre mijloacele propuse de vânzător, respectiv cumpărător, în cazul angajării          

răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse (art. 1710 C. civ.);  

- în ipoteza în care obiect al vânzării sunt două bunuri principale și un bun accesoriu               

față de fiecare dintre bunurile principale, iar unul dintre bunurile principale este viciat,             

favor contractus ar putea fundamenta soluția instanței de a nu dispune rezoluțiunea            

contractului cu privire la bunul accesoriu. 



3. CONCLUZII 

În cadrul cercetării efectuate am urmărit să analizăm în ce măsură principiul favor             

contractus există în sistemul Codului civil român, ajungând la un răspuns pozitiv.  

De asemenea, am propus o definiție a acestuia și am ilustrat câteva exemple în care               

aplicarea acestuia s-ar putea dovedi utilă. Acest din urmă demers este la nivel incipient și               

reprezintă principalul obiectiv al cercetărilor viitoare vizând favor contractus.  

Apreciem că, pentru moment, o consacrare legală a principiului analizat nu este necesară,             

rolul acestuia – de a umple lacune și de a ajuta în interpretare, putând fi atins și în acest                   

moment față de statutul de principiu general al dreptului civil de care se bucură favor               

contractus.  

 

 

 

 


