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Executarea silită în natură a obligațiilor – instituție care cândva părea consecința absolut 

necesară a forței obligatorii a contractului1 – a ajuns astăzi să fie reglementată, în țări puternic 

dezvoltate economic și moderne2 precum și în proiecte doctrinare de unificare a legislațiilor 

în materie contractuală, cum sunt Principiile UNIDROIT,3 Principiile Dreptului European al 

Contractelor (PECL)4 sau Proiectul Cadrului Comun de Referință (DCFR),5 în maniere care 

îi restrâng tot mai mult câmpul de aplicare. Astfel, regulile variază de la recunoașterea 

incidenței remediului doar în circumstanțe excepționale, când daunele se dovedesc a fi 

                                                 
1 I. Schwenzer (ed.), Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods, ed a 3-a, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 460. G. Vlavianos, 

Specific performance in the Civil Law: Mediating between incosistent principles inherited from 

Roman-canonical tradition via the French astreinte and the Quebec injunction, 24 Rev. Gen. 515 

1993, p. 518; L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Universul 

Juridic, București, 2012, p. 267; G. Viney, Exécution de l'obligation, faculté de remplacement et 

réparation en nature en droit français, în M. Fontaine, G. Viney, (dir.), Les sanctions de l'inexécution 

des obligations contractuelles, Études de droit comparé, LGDJ, Bruylant, 2001, p. 171; acest din 

urmă autor arată că „l'essence même de l'obligation est d'être exécutée telle quelle et que l'exécution 

en nature est la solution la plus naturelle et la plus respectueuse de la convention.”. 

2 Reglementările la care ne-am raportat, în cadrul tezei de doctorat au fost cele din Marea Britanie, 

Franța, Quebec și Germania. Am ales aceste legislații străine întrucât le-am considerat suficient de 

apropiate de sistemul nostru de drept încât studiul lor să fie apt să furnizeze informații utile juristului 

român. 

3 Disponibil on-line la www.unidroit.org/.../principles/.../principles2010/integralversionprinciples 

2010-e.pdf (29.08.2016). 

4 Disponibil on-line la http://www.transnational.deusto.es/emttl/documentos/Principles%20of% 

20European%20Contract%20Law.pdf (29.08.2016). 

5 Disponibil on-line la http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf 

(29.08.2016). 



inadecvate,6 până la instituirea dreptului de principiu7 al creditorului de a recurge la 

executarea în natură, principiu de la care sunt constituite mai multe8 sau mai puține9 excepții. 

Legiuitorul român a stabilit expres, printr-o dispoziție specială, o singură limită a 

prerogativei creditorului de a recurge la executarea în natură – i.e. imposibilitatea 

executării.10 La aceasta se poate adăuga limita generală a exercițiului drepturilor – buna-

credință și corolarul acesteia, anume interdicția abuzului de drept.11 

Contrastul aparent dintre legislația română și alte legislații ne-a atras atenția. Așa că, în teza 

de doctorat, am studiat noțiunea și condițiile (în care sunt incluse limitele) executării silite 

în natură a obligațiilor contractuale.  

Se impune, dintru început, să precizăm că tema tezei este dată de remediul substanțial al 

executării silite în natură, nu de executarea silită – parte a procesului civil. Prima noțiune – 

                                                 
6 Este cazul sistemelor de common law. În acest sens, a se vedea, spre exemplu, A. Burrows, A 

casebook on contracts, ed a 3-a, Hart Publishing, Oxford & Porland, Oregon, 2011, p. 462; E. 

McKendrick, Contract law, ed. a 10-a, Palgrave Macmillan, 2013, p. 372; H. Beale, B. Fauvarque-

Cosson et al., Cases Materials and Text on Contract Law, Hart Publishing, Oxford & Portland, 

Oregon, 2010, p. 840 et seqq.; E. Peel, The Law of Contract, ed. a 12-a, Sweet&Maxwell, Londra, 

2007, p. 1100; A. Kronman, Specific performance, 45 U. Chi. L. Rev. 351 1977-1978, p. 355; A. 

Schwartz, The case for specific performance, The Yale Law Journal, 89/1979, p. 272; T. Ulen, The 

efficiency of specific performance: toward a unified theory of contract remedies, 83 Mich. L. Rev. 

1984-1985, p. 343. 

7 Decizia Nr. 7.698 din 1 noiembrie 2011, ÎCCJ, Secția I civilă; T. Bodoașcă, S. O. Nour, I. Puie, 

Teoria generală a obligațiilor, Universul juridic, București, 2010, 328; M. Floare, Buna și reaua-

credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun în noul Cod civil și în dreptul 

comparat, Universul juridic, București, 2015, p. 324; D. Mazeaud, L'exécution forcée en nature dans 

la réforme du droit des contrats, Recueil Dalloz 2016 p.2477, disponibil on-line la www.dalloz.fr 

(04.01.2016), p.2; Y. M. Laithier, La prétendue primauté de l'exécution en nature, Revue des contrats 

(2005), disponibil on-line la www.lextenso.fr (04.01.2016); C. Paziuc, Does the principle pacta sunt 

servanda entail a hierarchy of remedies in Romanian contract law? A historical and economic 

approach, în Studii și cercetări juridice europene, Conferința internațională a doctoranzilor în drept 

din Timișoara, ed. 2016, Universul Juridic, Timișoara, 2016, p. 249. 

8 Exemple, în acest sens, pot constitui dreptul român, dreptul german și Principiile UNIDROIT. 

9 E.g. DCFR.  

10 Art. 1.527 C. civ.  

11 Art. 14 și Art. 15 C. civ.  

http://www.dalloz.fr/
http://www.lextenso.fr/


cea pe care o vom studia – este, după cum vom arăta în cuprinsul lucrării, o formă de drept 

material la acțiune pe care creditorul îl are asupra debitorului și care conferă primului 

prerogativa de a obține prestația care i se cuvine în temeiul raportului de datorie, dacă aceasta 

este posibilă. Cea de-a doua noțiune menționată – cea pe care nu o vom studia – este 

îndeobște definită ca fiind „subansamblul normelor juridice care reglementează punerea în 

executare, cu ajutorul forței coercitive a statului, a titlurilor executorii în vederea realizării 

silite a drepturilor subiective civile consacrate în aceste titluri.”12  

Deși sunt noțiuni distincte, există, totuși, interacțiuni între cele două. Astfel, de vreme ce 

executarea silită în natură este un drept material la acțiune, aceasta înseamnă că se poate 

exercita atât în etapa judecății (e.g. prin cererea de chemare în judecată, creditorul solicită 

condamnarea debitorului la realizarea obiectului obligației), cât și în etapa executării silite, 

fază a procesului civil. Așa stând lucrurile, înseamnă că executarea silită-parte a procesului 

civil, imprimă, inevitabil, anumite aspecte de regim juridic și remediului executării silite în 

natură (e.g. condiții ale remediului care se aplică atunci când executarea silită în natură se 

exercită în cadrul executării silite, ca parte a procesului civil). Întrucât teza noastră de 

doctorat este de factură substanțială, nu ne vom apleca asupra acelor condiții ale executării 

silite în natură care, în mod tradițional, sunt studiate la disciplina dreptului procesual civil, 

în materia executării silite, ca parte a procesului. Astfel, nu vom aborda, spre exemplu, 

problema titlului executoriu (Art. 632 et seqq. C. proc. civ.), problema imposibilității 

executării din cauza ascunderii bunului (Art. 891 C. proc. civ.) și altele asemenea. 

Teza are trei Titluri sau Părți, fiecare dintre acestea cuprinzând câte trei Capitole. În 

cele ce urmează, vom descrie, pe scurt, conținutul acestora.  

Astfel, Titlul I este de introducere și debutează printr-un inventar al argumentelor aduse în 

literatura de specialitate și de jurisprudență atât în favoarea cât și împotriva remediului 

studiat de noi. Aceste argumente contribuie la determinarea regimului juridic al executării 

                                                 
12 M. Nicolae, Comentariu general al Cărții a V-a, în V. M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), Noul cod 

de procedură civilă comentat și adnotat, Vol. II, Universul Juridic, București, 2016, pp. 290-291. 

Pentru alte definiții ale executării silite, ca instituție de drept procesual, a se vedea, spre exemplu, și 

V. M. Ciobanu, T. C. Briciu, C. C. Dinu, Drept procesual civil. Drept execuțional civil. Arbitraj. 

Drept notarial. Curs de bază pentru licență și masterat, seminare și examene, Național, București, 

2013, p. 511; E. Oprina, I. Gârbuleț, Tratat teoretic și practic de executare silită. Vol. I – Teoria 

generală și procedurile execuționale, Universul Juridic, București, 2013, p. 14; S. Zilberstein, V. M. 

Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silită, vol. I, Lumina Lex, București, 1996, p. 13. D. 

Ghiță, Executarea obligațiilor prin mijloace indirecte, C.H. Beck, București, 2016, p. 46. 



silite în natură. Titlul introductiv continuă cu scurte considerații despre istoria executării 

silite în natură și cu prezentarea unor aspecte de drept comparat.  

Studiul istoric ne-a permis, întâi, să observăm că evoluția executării în natură seamănă, ca 

traseu, cu un pendul. Aceasta denotă că forțele opuse care acționează asupra sa (adică 

argumentele pentru și argumentele împotriva executării silite în natură) au o putere 

comparabilă. Apoi, acesta a relevat, de asemenea, că sistemele pure, în care executarea în 

natură era ori permisă, în toate cazurile, ori interzisă, în toate cazurile, nu au existat decât 

devreme, pe treptele istoriei; cu timpul, regulile s-au mai rafinat, situația remediului 

ajungând să fie undeva între cele două poziții radicale. Aceste două observații scoase în 

lumină de istorie fac parte din explicația faptului că remediul executării silite în natură este 

reglementat astăzi, în lume, pe de-o parte atât de variat dar, pe de altă parte, tot timpul în 

cadrul segmentului dintre cele două poziții radicale evocate mai sus. 

Analiza legislațiilor străine a revelat, la rândul său, concluzii importante: 

Prima este aceea că există, în toate reglementările, anumite preocupări comune în materia 

executării în natură. Astfel, imposibilitatea executării obligației reprezintă peste tot o limită 

a accesului creditorului la executarea silită în natură. Aceasta nu înseamnă, neapărat, că și 

conținutul acestei limite este omogen, în toate legislațiile; de pildă, dreptul german distinge 

regimurile imposibilității de executare, întâi, în funcție după cum este vorba de o 

imposibilitate absolută sau una relativă și, apoi, în funcție după cum imposibilitatea este 

fortuită sau indusă chiar de către debitor. Distincțiile acestea nu sunt făcute – cel puțin nu 

explicit – în alte sisteme. Tot o preocupare comună este și cea a obligațiilor de a face intuitu 

personae. Și aici, însă, soluțiile variază: (i) În Franța, în common law, în Principiile 

UNIDROIT și în PECL, accesul creditorului la executarea specifică este pur și simplu negat 

pentru astfel de obligații; aceeași este situația și în Quebec. (ii) În Germania și în cazul DCFR 

soluția este mai nuanțată, în sensul în care, în linii mari, trebuie cercetat dacă interesul 

creditorului pentru executarea în natură este suficient de însemnat încât să înfrângă rezistența 

rezonabilă a debitorului obligației intuitu personae. (iii) În fine, în noul context legislativ din 

România, preocuparea legiuitorului pentru situația debitorului obligației intuitu personae nu 

se manifestă deloc în reglementarea substanțială (în sensul în care creditorul poate obține și 

pentru aceste obligații hotărâri de condamnare) ci se manifestă în spațiul dreptului procesual 

(în sensul în care debitorul nu va fi constrâns manu militari, ci doar pecuniar, să execute un 

titlu executoriu prin care a fost condamnat la executarea în natură a unei obligații intuitu 

personae). 

A doua concluzie desprinsă din studiul reglementărilor străine este că există, de asemenea, 

zone de divergență între soluțiile promovate de diferite legislații. Întâi, în unele reglementări 



se ține seama de onerozitatea excesivă a eventualei executări (în common law, în Germania, 

în Principiile UNIDROIT, în PECL și în DCFR) în vreme ce în altele aceste considerente 

sunt complet irelevante (Franța, înainte de reforma dreptului obligațiilor din februarie 2016). 

Apoi, pentru acordarea remediului executării în natură, în unele reglementări se ține seama 

de aportul pe care creditorul l-a avut la augmentarea prejudiciului cauzat lui de neexecutare 

(cazul DCFR), în vreme ce în altele nu (cazul common law). În fine, în unele locuri se au în 

vedere și interese exterioare părților aflate în litigiu, așa cum sunt, spre exemplu, interesul 

societății de a nu încărca instanțele cu litigii subsecvente celui judecat, interesul societății de 

a nu risipi valori (mai sus ne-am raportat la exemplul spațiilor de locuit) sau interesul 

societății de a permite neexecutări eficiente în vreme ce în alte locuri asemenea considerente 

sunt complet irelevante pentru decizia dacă i se permite creditorului accesul la executare în 

natură.  

Titlul al II-lea al lucrării a debutat prin studiul noțiunii executării silite în natură. În primul 

rând, aici ne-am exprimat punctul de vedere în sensul că executarea silită în natură este un 

remediu contractual, specie de drept material la acțiune. Mai mult, acest drept material la 

acțiune este distinct de cele care încorporează celelalte remedii contractuale aflate la 

dispoziția creditorului, în caz de neexecutare fără justificare a obligației. De aici, decurg 

următoarele consecințe: 

Întâi, pentru că remediul studiat de noi nu face parte din structura obligației contractuale 

încălcate, înseamnă că forța obligatorie a contractului nu justifică un eventual principiu al 

executării silite în natură. 

Apoi, fiind un drept material la acțiune, înseamnă că executarea silită în natură îi conferă 

creditorului, de regulă, întâi, posibilitatea de a obține condamnarea debitorului la realizarea, 

în natură, a prestației datorate, în etapa judecății și, după aceea, posibilitatea de a obține 

efectiv prestația respectivă cuprinsă în titlul executoriu, în etapa executării silite (fază a 

procesului civil).  

Mai mult, din afirmația de mai sus – i.e. că dreptul material la acțiune constând în executarea 

silită în natură se întinde și dincolo de limita pronunțării unei hotărâri de condamnare a 

debitorului – rezultă că inexistența unui mod concret de punere în operă, prin constrângere, 

a prestației cuprinse în titlul executoriu conduce la necesitatea respingerii, chiar în etapa 

judecății, a cererii creditorului de executare silită în natură. Altfel spus, judecătorul nu va 

condamna debitorul la executarea în natură a unei prestații pentru care nu există o formă 

concretă de constrângere, în faza executării silite din cadrul procesului civil. 



În fine, fiind drepturi materiale distincte, remediile contractuale (concept umbrelă care 

include executarea silită în natură, dar și pe cea prin echivalent, rezoluțiunea etc.) au, fiecare 

în parte, câte un regim juridic diferit. 

În al doilea rând, ne-am oprit la următoarea definiție a executării silite în natură: acel remediu 

– formă de drept material la acțiune – pe care creditorul îl are asupra debitorului și care 

conferă primului prerogativa de a obține prestația care i se cuvine în temeiul raportului de 

datorie, dacă aceasta este posibilă. 

În al treilea rând, am stabilit că executarea silită în natură nu este o formă de răspundere 

contractuală. Din împrejurarea că executarea silită în natură și răspunderea contractuală sunt 

remedii (specii de drepturi materiale la acțiune) distincte rezultă o serie de importante 

diferențe de regim juridic: 

1) Executarea silită în natură nu este condiționată de culpă, în vreme ce răspunderea 

contractuală este; 

2) Executarea silită în natură poate fi obținută numai dacă obligația nu a devenit imposibil 

de executat, în vreme ce, pentru răspunderea contractuală, condiția posibilității executării 

este irelevantă; 

3) Executarea silită în natură nu este condiționată de prejudiciu, în vreme ce răspunderea 

contractuală este; 

4) Termenul suplimentar de executare suspendă exercițiul dreptului de a obține executarea 

silită în natură, nu și exercițiul dreptului de a angaja răspunderea (cel puțin în forma 

daunelor moratorii) – Art. 1.522 (4) C. civ.; 

5) Momentul de început al cursului prescripției extinctive se determină prin aplicarea Art. 

2.528 C. civ., de principiu, în materia răspunderii, și prin aplicarea Art. 2.523 C. civ. 

(sau, după caz, a textelor speciale în raport cu acesta, e.g. 1.669 C. civ.) în materia 

executării silite în natură; 

6) Termenele de prescripție aferente celor două drepturi materiale la acțiune pot fi distincte 

(e.g. în cazul neexecutării obligației caracteristice promisiunilor de vânzare, termenul 

pentru răspundere este cel general, de 3 ani, instituit de Art. 2.517 C. civ., iar termenul 

pentru acțiunea de suplinire a consimțământului este de 6 luni, instituit de Art. 1.669 C. 

civ.). 

În al patrulea rând, în contextul delimitării executării silite în natură de cea prin echivalent, 

am arătat că, în cazul în care, prin executare în natură, creditorul este obligat să suporte 

cheltuielile prestației realizate chiar de creditor sau printr-un terț, suma ce va fi plătită va fi 

stabilită după un criteriu diferit de cel utilizat pentru determinarea prejudiciului reparat prin 

executarea prin echivalent. Astfel: 



a) În cazul executării în natură, creditorul va primi contravaloarea cheltuielilor pe care le-a 

întreprins cu executarea obligației datorate de debitor; 

b) Invers, în cazul executării prin echivalent, creditorul va primi o sumă egală cu o diferență 

între două stări patrimoniale ale creditorului: descăzutul constă în starea patrimonială 

ideală care ar fi fost atinsă dacă prestația s-ar fi executat impecabil, de către debitor; la 

stabilirea acestei valori se va ține seama de caracterul direct și previzibil pe care trebuie 

să îl îndeplinească prejudiciul; scăzătorul constă în starea patrimonială reală, consecutivă 

neexecutării. 

În al cincilea rând, punerea în relație a executării în natură cu alte remedii aflate la dispoziția 

creditorului în caz de neexecutare fără justificare ne-a permis să extragem anumite concluzii 

privindu-le pe cele din urmă, după cum urmează: 

1) Daunele interese consecutive rezoluțiunii sunt o specie de răspundere contractuală și sunt 

distincte de executarea prin echivalent; 

2) Rezoluțiunea nu constituie o formă a răspunderii contractuale; 

3) Desființarea contractului prin aplicarea teoriei riscului reprezintă, de regulă, o formă de 

rezoluțiune care operează de drept; 

În al șaselea rând, am studiat principiul executării silite în natură. Am arătat că acesta nu 

înseamnă, în niciun caz, că executarea silită în natură este un remediu prevalent, în sensul în 

care nu doar creditorul să îl poată impună debitorului ci și debitorul să îl poată impună 

creditorului. Dimpotrivă, acest principiu – dacă trebuie să îl păstrăm în vocabularul nostru 

juridic – înseamnă, doar, că domeniul executării silite în natură nu este limitat la o anumită 

categorie de obligații sau de situații, ci că acesta este accesibil creditorului de regulă, adică 

în principiu. Dar, creditorul are opțiunea între remedii iar debitorul nu se poate opune alegerii 

făcute de creditor.  

Titlul al III-lea cuprinde analiza condițiilor executării silite în natură. Acestea pot fi grupate 

în două categorii: generale (aplicabile tuturor formelor de executare silită în natură) și 

speciale (aplicabile doar unora dintre manierele de constrângere specifice remediului 

analizat).  

Astfel, am prezentat, mai întâi, condițiile generale pozitive. Acestea sunt: (i) să existe o 

neexecutare, (ii) neexecutarea să aibă caracter nejustificat, (iii) creditorul să poată invoca 

neexecutarea, (iv) legea să permită constrângerea sub forma executării silite în natură, (v) 

debitorul să fie în întârziere. 

Unele dintre concluziile cu miză practică importantă care rezultă din studiul condițiilor 

generale sunt următoarele: 



În primul rând, executarea unei obligații contractuale constă în realizarea obiectului 

acesteia. Astfel, în cazul obligațiilor de rezultat tipice, executarea înseamnă, în mod cumulat, 

atingerea rezultatului, parcurgerea conduitei și respectarea standardului. Mai concret, 

executarea obligației de rezultat presupune următoarele: (a) atingerea acelui rezultat 

desemnat de standard ca fiind parte a obiectului obligației, (b) alegerea uneia dintre acele 

variante de conduită desemnată de standard ca fiind parte din obiectul obligației și, în fine, 

(c) surmontarea acelor evenimente fortuite pe care standardul le califică drept surmontabile 

(i.e. care nu sunt evenimente de caz fortuit sau de forță majoră). În cazul obligațiilor de 

mijloace, atingerea rezultatului este, cu totul, irelevantă. Este suficient, pentru a se considera 

executată o astfel de obligație, ca debitorul să întreprindă conduita care formează obiectul 

obligației în conformitate cu standardul și ca debitorul să depășească acele evenimente 

fortuite care nu sunt nici caz fortuit, potrivit standardului, nici forță majoră. 

În al doilea rând, întocmai ca în cazul executării, și neexecutarea desemnează lucruri diferite, 

după cum ne raportăm la obligații de rezultat sau la obligații de mijloace. Astfel, pentru 

obligațiile de rezultat, neexecutarea înseamnă fie (a) neatingerea rezultatului, așa cum este 

acesta determinat cu ajutorul standardului, fie (b) parcurgerea unei alte căi orientate către 

rezultat decât cele alese potrivit standardului sau, după caz, inactivitatea totală a debitorului, 

fie, în fine, (c) nedepășirea unor evenimente fortuite care nu sunt calificate, de standard, 

drept caz fortuit și care nu sunt nici forță majoră. Invers, în cazul obligațiilor de mijloace, 

neexecutarea înseamnă fie (a) parcurgerea unei alte căi orientate către rezultat decât cele 

alese potrivit standardului sau, după caz, inactivitatea totală a debitorului, fie (b) nedepășirea 

unor evenimente fortuite care nu sunt calificate, de standard, drept caz fortuit sau care nu 

sunt forță majoră. 

În al treilea rând, neexecutările pot fi justificate (este vorba de acele cauze de justificare a 

neexecutării cuprinse în art. 1.555 – 1.557 C. civ.) sau fără justificare (toate celelalte 

neexecutări, în afara celor desemnate de art. 1.555 – 1.557 C. civ., inclusiv neexecutarea 

determinată de un eveniment de forță majoră, în sens larg). De asemenea, neexecutările pot 

fi culpabile (când conduita debitorului nu se ridică la nivelul dictat de standardul aplicabil 

executării obligației respective) sau, în cazul obligațiilor de rezultat, neculpabile (când, deși 

conduita debitorului a fost conformă cu standardul, totuși, rezultatul nu a fost atins). 

În al patrulea rând, Juxtapunând cele două clasificări de mai sus, ținând cont că neexecutările 

justificate (fiind conduite legitime) exclud ideea de culpă, am ajuns la concluzia că 

neexecutările se împart în trei categorii: neexecutări justificate, neexecutări fără justificare 

neculpabile (care se pot întâlni doar în cazul obligațiilor de rezultat) și, în fine, neexecutări 

culpabile, fiecare dintre categorii având un regim juridic propriu. Neexecutările justificate 

exclud orice remediu, neexecutările culpabile permit, în principiu, accesul la întreaga paletă 



de remedii iar neexecutările fără justificare neculpabile deschid calea doar către anumite 

remedii. 

În al cincilea rând, am arătat că ipotezele descrise în Art. 1.517, 1.690 (3) și 1.790 (2) C. civ. 

nu sunt cazuri de neexecutare justificate, ci apărări distincte, constând în aceea că nu se poate 

invoca, de către creditor, neexecutarea.  

În al șaselea rând, am arătat că obligațiile de a da sunt cele care au, în conținutul lor, 

transferul ori al unui drept, ori al unor prerogative componente ale unui drept care, în 

patrimoniul dobânditorului, formează un drept nou. De asemenea, am avansat teza că ele au 

ca obiect înlăturarea, de către debitor, a obstacolelor din calea transferului dreptului (e.g. 

individualizarea, confecționarea bunului viitor constituie chiar obiectul obligației de a da, nu 

cel al unei obligații distincte, de a face). Consecințele practice sunt: 

1) Obligația vânzătorului lucrului viitor de a confecționa lucrul respectiv nu poate fi 

executată silit în natură; 

2) Este discutabil – dar se poate argumenta – că individualizarea poate fi pusă în executare 

silită în natură, în baza Art. 893-894 C. proc. civ., în ipotezele în care debitorul stăpânește 

bunuri de tipul celor datorate. În scenariile în care debitorul nu deține astfel de bunuri, 

creditorul poate recurge la executarea silită în natură prin procurarea unor bunuri din acel 

gen de la terți numai în circumstanțele în care sunt îndeplinite condițiile vânzării directe. 

Ulterior, am analizat limitele executării silite în natură. De aici, au rezultat, în principal, 

următoarele concluzii:  

1) Limita remediului reglementată de Art. 1.527 C. civ. constând în imposibilitatea executării 

desemnează exclusiv ipotezele în care nu se poate realiza obiectul obligației. Mai mult, 

această limită include doar imposibilitatea fortuită și imposibilitatea culpabilă absolută. 

2) Obligațiile intuitu personae sunt susceptibile de executare silită în natură fără nicio 

restricție care să decurgă strict din această calificare. 

3) Forma promisiunii de vânzare nu constituie, în niciun scenariu, un impediment pentru 

executarea silită în natură. 

4) Existența unei preempțiuni de drept comun nu împiedică executarea silită în natură sub 

forma suplinirii consimțământului, în baza unei promisiuni de vânzare. 

5) Scoaterea bunului din circuitul civil blochează posibilitatea beneficiarului unei promisiuni 

de vânzare de a obține hotărârea care să țină loc de contract. 

6) În sistemul noului Cod civil, de regulă, pieirea fortuită a bunului conduce la stingerea 

obligației, așa cum se întâmpla și sub imperiul vechiului Cod civil. 



7) Cererile de executare silită în natură trebuie respinse, executarea fiind imposibilă, când, 

prin natura sa, obiectul obligației presupune participarea unui terț la executare (e.g. 

promisiunea faptei altuia, vânzarea lucrului altuia, obligația de a opera o întreprindere). 

8) În ce privește simpla onerozitate excesivă, prima concluzie este aceea că, pentru a o 

determina, trebuie comparate sarcina suportată de debitor în caz de executare în natură cu 

sarcina suportată de debitor în caz de executare prin echivalent. A doua concluzie este că 

simpla disproporție între costurile implicate de executarea în natură și costurile executării 

prin echivalent (chiar dacă această disproporție este mare) nu este suficientă pentru a refuza 

creditorului accesul la remediul executării în natură. Fac excepție situațiile de-a dreptul 

absurde, în care disproporția trădează un abuz de drept din partea creditorului în formă 

subiectivă (i.e. exercițiul dreptului de a cere executarea în natură este realizat cu intenția 

de a păgubi debitorul). 

9) Accesul la remediul executării în natură trebuie mai degrabă refuzat în scenariul 

onerozității excesive în care creditorul insistă la executarea în natură deși (i) a profitat de 

executarea inițială neconformă, (ii) nu poate întoarce prestația necorespunzătoare pe care 

a primit-o și (iii) beneficiul care decurge din executarea nouă, corespunzătoare se adaugă 

folosului tras din executarea deficitară. 

10) Sarcina creditorului de a-și modera prejudiciul nu se aplică executării silite în natură. 

11) Ipoteza onerozității excesive a executării în natură complicată de pasivitatea creditorului 

în a diminua consecințele negative ale neexecutării nu justifică, de regulă, restricția 

accesului la executarea în natură. 

12) Anumite circumstanțe excepționale în care se poate găsi debitorul (e.g. pericolul adus de 

executarea în natură la adresa vieții sau sănătății debitorului) justifică, de regulă, refuzul 

accesului creditorului la remediul executării în natură. 

13) Teoria neexecutării eficiente nu justifică restricții ale accesului la remediul executării în 

natură. Mai mult, dimpotrivă, accesul la remediul executării în natură produce rezultate 

dezirabile, din perspectiva eficienței, în circumstanțe în care teoria menționată reclamă 

restricția acestui acces. 

14) Risipa fondurilor publice, inclusiv sub forma încărcării instanțelor cu litigii subsecvente 

celui în care s-ar acorda executarea în natură nu ar trebui să conducă la restricția accesului 

creditorului la remediul executării în natură. 

În fine, au fost prezentate condițiile speciale ale executării silite în natură. Aici au fost avute în 

vedere (i) cerința notificării, care se aplică, în cazul obligațiilor de a face, când creditorul 

realizează el însuși sau printr-un terț prestația, pe cheltuiala debitorului și (ii) cerința autorizării 

instanței, care este incidentă, în cazul obligațiilor de a nu face, când creditorul intenționează să 

înlăture, pe cheltuiala debitorului, lucrul făcut cu încălcarea obligației. 

 


