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1. Răspunderea contractuală în sens larg. Am încercat, în această lucrare, să legitimăm 

un sens alternativ al noțiunii de răspundere contractuală, nelimitat la dreptul creditorului la 

daune-interese pentru neexecutarea obligației contractuale. Dimpotrivă, răspunderea 

contractuală este, cel puțin, susceptibilă și de un sens larg, compatibil cu prevederile Codului 

civil și reunind ansamblul remediilor de care dispune creditorul, în vedere protecției așteptării 

legitime (a interesului pozitiv), în cazul neexecutării fără justificare a obligației contractuale.   

În măsura posibilului, ne-am străduit să mânuim un instrumentar împărțit între: (i) 

modele de drept comparat – în special sistemele englez, american, german, francez și 

québecois, dar și repere cuprinse în instrumente internaționale sau în proiecte savante de 

codificare, e.g. Principiile dreptului european al contractelor (PECL), Proiectul cadrului comun 

de referință (DCFR), Principiile UNIDROIT, Convenția de la Viena privind vânzarea 

internațională de mărfuri, proiectul Legii europene comune privind vânzarea (CESL); și (ii)  

cadrul conceptual furnizat de analiza economică și de criteriul eficienței, a cărui alegere am 

încercat să o explicăm în partea introductivă a lucrării. Scopul demersului este, de asemenea, 

dublu. 

Dintr-o perspectivă teoretică, alcătuirea conceptuală a unui sistem coerent al remediilor 

pentru neexecutarea obligației contractuale reclamă, în locul fragmentării artificiale a 

consecințelor neexecutării, înțelegerea acestora ca reprezentând un ansamblu funcțional. Toate 

remediile pentru neexecutare subsumate răspunderii contractuale în sens larg sunt prerogative 

care, fiind activate de neexecutarea fără justificare a obligației contractuale, tind la ocrotirea 

așteptării legitime a creditorului (a interesului pozitiv) cu titlu principal, precum în cazul 

executării silite în natură și al daunelor interese, ori complementar, precum este situația 

remediilor liberatoare, i.e. rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor. Toate aceste forme 

de răspundere sunt, astfel, expresii ale forței obligatorii a contractului și se supun rolului 

economic al acesteia: protecția părților împotriva oportunismului partenerilor contractuali, de 

natură să distrugă încrederea necesară formării relațiilor contractuale care constituie sistemul 

nervos prin care organismul social și economic este pus în mișcare. 

Dintr-o perspectivă practică, sistemul răspunderii contractuale în sens larg poate 

reprezenta un teren fertil pentru cultivarea mai multor soluții posibile pentru probleme 

punctuale din materia dreptului contractelor. Ne-am aplecat, în această lucrare, asupra 

implicațiilor privind noțiunea neexecutării fără justificare a obligației contractuale (condiția 

substanțială generală a sistemului răspunderii contractuale) și cauzele justificate de 

neexecutare, regimul juridic al clauzelor de înlăturare sau de limitare a exercițiului remediilor, 

prescripția extinctivă în materia remediilor pentru neexecutarea obligației contractuale și 
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coordonatele opțiunii creditorului între diferitele modalități ale răspunderii contractuale.   

Lucrarea este structurată în patru titluri și, în cadrul titlurilor, în mai multe secțiuni și 

subsecțiuni.  

 

2. Primul titlu al lucrării („Argument și premise”) definește tezele principale, cu 

implicațiile teoretice și practice amintite, precum și metodologia utilizată în efortul de 

demonstrare a acestora. De asemenea, sunt abordate fondul doctrinar preexistent în privința 

temei tratate în lucrare – fond care justifică și utilitatea unei reevaluări a materiei – și limitele 

demersului de cercetare: analiza întreprinsă se concentrează asupra noțiunii de răspundere 

contractuală în sens larg, asupra sistemului de remedii pe care răspunderea astfel înțeleasă îl 

compune și asupra unor consecințe imediate ale concepției prezentate, care servesc totodată ca 

mijloace de testare a teoriei. Analiza nu vizează condițiile particulare ale diferitelor forme de 

răspundere contractuală (remedii) decât în măsura necesară pentru sprijinirea sensului propus 

al noțiunii de răspundere contractuală. De pildă, studiul modului în care se calculează daunele-

interese, mai ales atunci când sunt cumulate cu un remediu liberator, este indispensabil pentru 

a determina ce rol joacă, în economia contractului, atât remediul daunelor-interese, cât și, mai 

ales, rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor, și, mai departe, pentru a demonstra că 

formele răspunderii contractuale constituie un sistem definit printr-o funcție unică (protecția 

interesului pozitiv al creditorului, care echivalează cu repararea daunei – sau a prejudiciului 

lato sensu – constând în atingerea dreptului de creanță izvorât din contract).  

 

3. Al doilea titlu al lucrării („Răspunderea contractuală și sistemul remediilor pentru 

neexecutarea obligațiilor contactuale”) este consacrat demonstrării tezei principale a lucrării, 

anume identificarea răspunderii contractuale cu sistemul remediilor pentru neexecutarea fără 

justificare a obligației contractuale, orientate către ocrotirea interesului pozitiv al creditorului.  

Trei categorii de argumente pledează în favoarea concepției răspunderii contractuale în 

sens larg. Istoric, răspunderea contractuală înțeleasă în sensul restrâns de drept la daune-

interese care dă conținutul unui raport obligațional distinct de obligația neexecutată este doar 

o creație a epocii cuprinse între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. 

Născută din nevoia de amenajare a unor soluții practice pentru probleme juridice specifice 

industrializării, care depășise ritmul de adaptare a sistemului răspunderii civile delictuale, 

teoria modernă a răspunderii contractuale a propus un compromis – unitate de natură a celor 

două răspunderi, dar dualitate de regim juridic –, grație căruia a avut un succes răsunător. 

Astăzi, este criticabilă nu atât teoria dualistă modernă, cât refuzul de a retrograda această creație 
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doctrinară ulterioară Codului civil napoleonian la un statut mai modest decât acela de axiomă. 

Atacurile împotriva imaginii curente a răspunderii contractuale vin din două direcții. Prima, 

dezvoltată, în Franța, în special în anii 1990, constă în denunțarea însuși conceptului de 

răspundere contractuală ca fiind unul „fals”. Nu este clar, totuși, cum ajută o atitudine (doar) 

iconoclastă la compunerea unui mai coerent sistem al consecințelor neexecutării obligațiilor 

contractuale. De aceea, a doua direcție critică la adresa teoriei moderne a răspunderii, în care 

se încadrează și prezenta lucrare, presupune, sperăm, o atitudine mai constructivă: redefinirea 

răspunderii contractuale ca un sistem de remedii, ținând cont de legătura funcțională 

(economică) dintre acestea și de filiația comună în neexecutarea fără justificare a obligației 

contractuale.  

Economic, așadar, reunirea sub umbrela răspunderii contractuale a remediilor pentru 

neexecutarea fără justificare a obligației contractuale se bazează pe legătura funcțională dintre 

aceste forme de răspundere, care, astfel cum am menționat deja, tind la ocrotirea interesului 

pozitiv al creditorului. Afirmația este cel mai greu de digerat în privința remediilor liberatoare, 

în special cu privire la rezoluțiune. Dar acest tip de remedii nu poate fi privit izolat, ci numai 

în corelare cu daunele-interese ce pot fi asociate rezoluțiunii, rezilierii și chiar reducerii 

prestațiilor. În acest sens, ne-am străduit să conturăm modalitățile de calcul al prejudiciului 

stricto sensu și, deci, al daunelor-interese – remediul omniprezent –, folosind preponderent 

modelele oferite de doctrina și de jurisprudența din common law (în special american), unde s-

a dezvoltat un aparat conceptual foarte detaliat dedicat acestui efort de cuantificare. Am 

încercat, apoi, să arătăm că daunele se bazează, în sistemul Codului civil român, pe criteriul 

așteptării legitime chiar și în ipoteza rezoluțiunii, a rezilierii și a reducerii prestațiilor, ceea ce 

imprimă acestor din urmă remedii tot o funcție de protecție a așteptării legitime, fie și numai 

cu titlu complementar. Aceasta nu exclude posibilitatea de folosire a criteriului alternativ al 

încrederii legitime ca substitut al așteptării legitime în calculul daunelor-interese, însă numai 

cu rol probator, precum în dreptul comparat. Așadar, din punct de vedere substanțial, în toate 

cazurile, daunele-interese sunt destinate să îi confere creditorului beneficiul contractului 

executat perfect (dacă executarea ar genera un asemenea beneficiu), particularitatea daunelor-

interese asociate remediilor liberatoare constând nu în acest criteriu fundamental de calcul, ci 

în unele elemente suplimentare care trebuie incluse în calcul și care decurg, în general, din 

economiile sau alte beneficii pe care creditorul le obține prin liberarea, în tot sau în parte, de 

propriile obligații. Când contractul este integral menținut, daunele-interese compensează 

pierderea de valoare (subiectivă) a prestației și alte pierderi (extrinseci sau incidentale). Cu 

totul excepțional, vor trebui scăzute beneficiile pe care creditorul le obține din chiar faptul 
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neexecutării. Când se aplică și un remediu liberator, din daunele-interese trebuie întotdeauna 

scăzute costurile evitate, esențiale (costul prestației proprii și cel necesar primirii 

contraprestației, dacă este cazul) și incidentale, precum și alte pierderi evitate (e.g., profitul 

obținut dintr-o afacere alternativă, care nu ar fi fost posibilă dacă creditorul nu ar fi fost liberat 

măcar în parte de obligațiile proprii). Cumulate cu daunele-interese astfel calculate, 

rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor sunt remedii complementare executării prin 

echivalent, facilitând aceeași protecție a interesului pozitiv al creditorului. Generalizând, 

răspunderea contractuală este, în această concepție, un ansamblu de instrumente aflate la 

dispoziția creditorului contractual prin chiar conținutul dreptului său de creanță și destinat să îi 

„garanteze” acestuia posibilitatea de a-și satisface așteptarea legitimă chiar dacă este confruntat 

cu un debitor care, fără justificare, nu își execută obligația.  

În fine, juridic, acest ansamblu de mijloace de protecție a interesului pozitiv se traduce 

într-o suită de prerogative de constrângere (răspundere) – drepturi materiale la acțiune – din 

conținutul creanței contractuale. Ele sunt sudate, în structura creanței, alături de prerogativa de 

a pretinde și de a primi plata, a cărei eficacitate o asigură. Fiind drepturi materiale la acțiune, 

aceste prerogative de constrângere reunesc atât dreptul material la acțiunea condamnatorie (sau 

dreptul material la acțiune stricto sensu), cât și dreptul material la acțiunea executorie (la 

executarea silită), iar această alcătuire se reflectă în materia opțiunii dintre remedii, simpla 

obținere a unei hotărâri definitive de acordare a unui remediu susceptibil de prelungire într-o 

fază de executare silită nefiind de natură să epuizeze automat opțiunea și să prevină schimbarea 

remediului ales, cât timp creanța nu este realizată efectiv. Din punct de vedere tehnico-juridic, 

acest sistem al răspunderii se potrivește cu funcția reparatorie pe care o evocă art. 1350 alin. 

(2) C. civ., odată ce este luată în considerare bivalența noțiunii de prejudiciu, demonstrată și de 

dispozițiile din materia răspunderii civile delictuale. Chiar dacă numai daunele-interese 

presupun condiția unui prejudiciu stricto sensu, înțeles ca ansamblul consecințelor negative 

decurgând din încălcarea creanței (neexecutarea obligației), toate formele de răspundere 

contractuală repară o daună – prejudiciul lato sensu – constând, cel puțin, în atingerea 

(încălcarea) dreptului subiectiv de creanță izvorât din contract, astfel încât funcția reparatorie, 

astfel concepută, se confundă cu funcția de satisfacere a interesului pozitiv al creditorului. Pe 

de altă parte, corelând argumentul economic (funcțional) cu cel tehnico-juridic, acest rol al 

răspunderii contractuale permite ca formele acesteia să fie evocate cu acuratețe prin noțiunea 

de remediu. În contrast cu termenul mai general de sancțiune, acela de remediu evocă faptul că 

implicațiile neexecutării fără justificare sunt astfel configurate încât să restabilească interesul 

privat încălcat (iar nu doar să impună un cost pentru neexecutare, descurajând-o) și, în 
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consecință, sunt limitate la măsurile necesare pentru această protecție a interesului pozitiv al 

creditorului. 

 

4. În al treilea titlu al lucrării („Implicații practice ale concepției răspunderii 

contractuale în sens larg”), sunt abordate cele mai importante aplicații concrete ale tezei 

propuse în privința sensului larg, a naturii și a funcției răspunderii contractuale. 

Astfel, concepția propusă cu privire la răspunderea contractuală are mai multe implicații 

tehnice imediate în ceea ce privește regimul juridic al remediilor pentru neexecutarea 

obligațiilor contractuale. Ne-am aplecat, întâi, asupra consecințelor din materia condițiilor 

generale ale sistemului răspunderii contractuale. Pe lângă întârzierea debitorului în executare 

– în urma punerii în întârziere sau de drept –, care poate fi considerată o cerință formală a 

răspunderii contractuale în sens larg, la baza acestui sistem se găsește neexecutarea fără 

justificare a obligației contractuale. În acest sens, noul Cod civil, urmând modelul Codului civil 

al provinciei Québec, distinge net între domeniul răspunderii consecutive unei neexecutări fără 

justificare și cel al riscurilor. Cauzele exoneratoare de răspundere civilă potrivit Codului civil 

sunt, prin prisma răspunderii contractuale în sens larg, cauze justificate de neexecutare a 

obligației contractuale, în măsura compatibilității cu materia contractuală. Astfel, neexecutarea 

fără justificare a obligației contractuale este o neexecutare culpabilă obiectiv (imputabilă 

debitorului), pentru care, în plus, debitorul nu poate dovedi incidența unei scuze legale 

(excepția de neexecutare, suspendarea executării obligației proprii în cazul imposibilității 

temporare de executare a obligației celeilalte părți, divulgarea secretului comercial în cazurile 

autorizate de lege). În mod corespunzător, cauzele justificate de neexecutare a obligațiilor 

contractuale se împart în (i) cauze exoneratoare propriu-zise, care neagă culpa obiectivă 

(imputabilitatea cauzală a neexecutării față de conduita debitorului), i.e. cazul fortuit, forța 

majoră și împrejurările asimilate, care determină imposibilitatea (survenită, neimputabilă, 

relativă sau absolută, definitivă sau temporară, totală sau parțială, apreciată obiectiv) de 

executare a obligației; și (ii) scuzele legale menționate. Concepția răspunderii contractuale în 

sens larg oferă un sprijin tehnic calificării impedimentelor fortuite drept cauze justificate de 

neexecutare, problemă care a generat, deja, controverse în doctrină.  

Apoi, înțelegerea răspunderii contractuale ca înglobând sistemul remediilor pentru 

neexecutarea fără justificare a obligațiilor contractuale permite uniformizarea regimului 

scuzelor convenționale, i.e. al clauzelor privitoare la remedii. Considerente de ordin practic – 

restricțiile aduse diferitelor remedii au, economic, aceleași posibile efecte nocive cauzate de 

slăbirea forței obligatorii a contractului – determină ca un asemenea regim uniform să fie 
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preferabil unui tratament diferențiat, consecință a teoriei dualiste moderne despre răspunderea 

contractuală, în care regulile privind validitatea clauzelor de excludere sau de limitare a 

răspunderii, precum și cele referitoare la clauzele neuzuale de limitare a răspunderii, să fie 

aplicate numai daunelor-interese. Dimpotrivă, urmând consecvent noțiunea de răspundere 

contractuală în sens larg, normele privind clauzele asupra răspunderii contractuale, inclusiv 

cele privind regimul specific al clauzelor neuzuale, pot fi aplicate tuturor remediilor pentru 

neexecutarea fără justificare a obligației contractuale, fără ca pentru aceasta să fie necesară o 

analogie contestabilă. Concluzionăm, în principal, că: (i) dispozițiile art. 1355-1356 se pot 

aplica, direct, și clauzelor – inclusiv celor prevăzute în anunțuri privind răspunderea și 

încorporate tacit în contract – care exclud sau limitează alte remedii decât daunele-interese, în 

măsura compatibilității cu aceste alte remedii, interesând, în special, invalidarea excluderii sau 

a diferitelor forme de limitare a remediilor pentru neexecutarea intenționată sau din culpă gravă 

a obligației contractuale: (ii) regimul clauzelor neuzuale (art. 1203 C. civ.) se aplică, direct, și 

clauzelor care propun, în favoarea lui proferens, excluderea sau limitarea exercițiului altor 

remedii decât daunele-interese, iar nu doar a acestora din urmă.  

Din faptul că remediile care compun răspunderea contractuală se confundă cu drepturile 

materiale la acțiune din structura creanței rezultă unele urmări în materia prescripției extinctive. 

Concentrarea mai multor prerogative de constrângere distincte în structura creanței presupune 

că, pentru fiecare formă de răspundere activată de neexecutarea fără justificare a obligației 

corelative, există o prescripție distinctă. Regulile de început al prescripției sunt diferite după 

cum în discuție este executarea silită în natură (când momentul de început este, de regulă, acela 

al exigibilității obligației – art. 2524 C. civ. –, cu excepția obligațiilor de a nu face, pentru care 

este aplicabilă regula generală din art. 2523 C. civ.), remediul daunelor-interese (art. 2528 C. 

civ.) sau rezoluțiunea, rezilierea ori reducerea prestațiilor (art. 2523 C. civ.). Motivele de 

suspendare a cursului prescripției se subsumează, în general, unei imposibilități de a acționa, 

astfel încât ele afectează exercițiul creanței în întregul său, deci ansamblul remediilor. În 

schimb, în problema întreruperii prescripției extinctive, trebuie făcută o distincție în funcție de 

cauza de întrerupere incidentă: dacă prescripția este întreruptă conform art. 2538 C. civ., prin 

recunoașterea dreptului (de creanță), efectul întreruperii se produce, în principiu, cu privire la 

toate prerogativele de constrângere din conținutul dreptului recunoscut, pentru toate 

modalitățile răspunderii începând să curgă un nou termen de prescripție de același fel 

(prescripția dreptului material la acțiune); în schimb, dacă prescripția este întreruptă, conform 

art. 2539 C. civ., prin cererea de chemare în judecată ori în cazurile asimilate, efectul 

întreruperii poartă doar asupra remediului particular astfel exercitat și, în contrast cu unele 
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soluții din jurisprudență, nu ar trebui să aibă drept consecință începerea unei noi prescripții (a 

dreptului material la acțiune) pentru alte remedii, neexercitate, în concret, de către creditor 

(situația este similară în cazul întreruperii prescripției prin punerea în întârziere a debitorului – 

art. 2540 C. civ. –, cu observația că efectul întreruperii începe prin a viza – doar provizoriu – 

toate formele răspunderii contractuale, pentru ca, apoi, prin formularea cererii de chemare în 

judecată sau în situațiile asimilate, să se particularizeze în privința remediului exercitat în 

concret).   

În fine, tot concepția răspunderii contractuale în sens larg permite decelarea unui regim 

coerent al opțiunii creditorului între remedii. Identificarea corectă a acestui regim presupune 

stabilirea exactă a ipotezei opțiunii: îndeplinirea, într-un caz concret, a condițiilor mai multor 

remedii pentru neexecutare între care există o relație de incompatibilitate. În acest plan, nu 

există, cu rol funcțional, vreun principiu al executării silite în natură, preferința legiuitorului 

pentru menținerea contractului și executarea acestuia în natură manifestându-se în planul 

separat al condițiilor remediilor și al instituțiilor menite să stimuleze executarea voluntară a 

obligațiilor. Opțiunea între remedii nu face obiectul unui drept potestativ; cea din urmă 

calificare este una uzuală în doctrină, însă este problematică prin prisma implicațiilor sale  (în 

special controversa privind incidența instituției abuzului de drept în cazul drepturilor 

potestative) și, totodată, incompatibilă cu concepția răspunderii contractuale în sens larg, 

înțeleasă ca ansamblu de prerogative de constrângere din structura creanței contractuale. În 

schimb, argumentăm că opțiunea între remedii este simpla posibilitate – inerentă oricărui drept 

subiectiv – de alegere între mai multe modalități de exercitare permise de conținutul dreptului 

(în acest caz, de prerogativele de constrângere sau de răspundere). Titularul opțiunii este 

creditorul. Dimpotrivă, instanța și debitorul nu sunt subiecte ale alegerii, în ciuda unor soluții 

doctrinare sau jurisprudențiale care, printr-o greșită determinare a ipotezei opțiunii, sugerează 

o ierarhie funcțională între remedii, care ar permite să se impună creditorului executarea silită 

în natură în detrimentul altor remedii pe care acesta le-ar prefera. Fiind doar expresia 

posibilității titularului de a alege forma de exercitare a dreptului său – ale cărui prerogative de 

constrângere se pot prelungi într-o fază de executare silită (dreptul material la acțiunea 

executorie) – opțiunea între formele răspunderii nu se epuizează decât odată cu dreptul de 

creanță, iar creditorul poate reveni asupra opțiunii chiar și după obținerea unei hotărâri 

judecătorești definitive, cât timp și în măsura în care creanța nu s-a realizat efectiv. Pe de altă 

parte, pentru că exercițiul opțiunii este doar exercițiul dreptului de creanță, iar nu manifestarea 

unui drept potestativ, alegerea creditorului este supusă controlului judiciar prin instituția 

abuzului de drept. Această soluție permite apropierea sistemului Codului civil român, sub acest 
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aspect, de modelele importante de drept comparat – inclusiv, astăzi, Codul civil francez –, care 

cenzurează executarea în natură (sau unele instituții echivalente funcțional executării în natură 

din Codul civil român), de exemplu, în situațiile de ineficiență manifestă a executării, 

determinată printr-o analiză de tip cost-beneficiu. 

 

5. Titlul al patrulea („Concluzii”) sistematizează, într-o manieră sintetică, concepția 

prezentată în privința răspunderii civile contractuale și soluțiile practice derivate din aceasta. 

Cu siguranță, asemenea soluții sunt nu doar consecințe, ci și mijloace de testare a teoriei: unele 

decurg firesc din concepția prezentată și completează armonios tabloul acesteia; altele, la care 

poate nu ne-am gândit, ar putea să pună sistemul într-un dezechilibru atât de pronunțat încât să 

infirme teoria. Trebuie să fie un risc asumat al oricărui demers intelectual care se abate de la 

cărări deja bine cunoscute. 

 


