
DREPT CIVIL. CONTRACTE ȘI SUCCESIUNI





Gheorghe CHIBAC, Aurel BĂIEȘU, Alexandru ROTARI, Oleg EFRIM

DREPT CIVIL
Contracte și succesiuni

Volumul III

Ediția a III-a revăzută și completată



Editura Cartier, SRL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD2012. 
Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md 

www.cartier.md

Cărțile CARTIER pot fi procurate în toate librăriile bune din România și Republica Moldova.

LIBRĂRIILE CARTIER  
Casa Cărții, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 9, Chișinău. Tel./fax: 34 64 61. E-mail: casacartii@cartier.md 

Librăria din Centru, bd. Ștefan cel Mare, nr. 126, Chișinău. Tel./fax: 21 42 03. E-mail: librariadincentru@cartier.md 
Librăria din Hol, str. București, nr. 68, Chișinău. Tel.: 24 10 00. E-mail: librariadinhol@cartier.md 

Librăria Vărul Shakespeare, str. Șciusev, nr. 113, Chișinău. Tel.: 23 21 22. E-mail: librariavs@cartier.md 
Librăria 9, str. Pușkin, nr. 9, Chișinău. Tel.: 22 37 83. E-mail: libraria9@cartier.md

Colecția Cartier juridic este coordonată de Oleg Efrim
Editor: Gheorghe Erizanu

Autori: Gheorghe Chibac (cap. 7, 8, 9, 14, 15, 24, 26, 27, 30); Aurel Băieșu (cap. 23);
Alexandru Rotari (cap. 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 25, 28); Oleg Efrim (cap. 3, 4, 5, 6, 13, 16, 19, 20, 21, 31, 32).

Recenzent: Alexandru Țiclea, doctor, profesor, decanul Facultății de Drept, Uni versitatea Ecologică București
Lector: Valentin Guțu

Coperta seriei: Vitalie Coroban
Coperta: Vitalie Coroban

Design/tehnoredactare: Ana Cioclo
Prepress: Editura Cartier

Tipar: FEP Tipografia Centrală (nr. 1795)

Gheorghe Chibac, Aurel Băieșu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim
DREPT CIVIL. CONTRACTE ȘI SUCCESIUNI

Ediția a III-a, aprilie 2010

© 2005, 2005, 2010, Gheorghe Chibac, Aurel Băieșu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim, pentru prezenta ediție.
Această ediție a apărut în 2010 la Editura Cartier. Toate drepturile rezervate.
Cărțile Cartier sunt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
Drept civil: Contracte și succesiuni / Gheorghe Chibac, Aurel Băieșu, Alexandru Rotari [et al.]. – Ed. a 3-a.–  

Ch.: Cartier, 2010 (F.E. -P. „Tipogr. Centrală”). 568 p. – (Col. „Cartier juridic”).

ISBN 978-9975-79-620-0.
347

D 82



CUVÂNT-ÎNAINTE

Economia Republicii Moldova, ca și cea a României, de altfel, parcurge în 
prezent o etapă destul de lungă și dificilă de tranziție de la economia centra
lizată, planificată la economia de piață, care presupune permanente căutări și 
propuneri de soluții noi, reale și viabile, necesare atingerii scopurilor vitale ale 
societății.

În actuala perioadă de timp au loc schimbări radicale în toate ramurile 
economiei naționale, schimbări care necesită crearea unui cadru juridic adec
vat. Totodată, edificarea și consolidarea în Republica Moldova a unui stat de 
drept și constituirea economiei de piață impun, de asemenea, crearea unui 
fundament legislativ riguros.

Elaborarea și adoptarea, alături de alte acte normative, a unui nou Cod 

civil reprezintă un pilon important care stă la temelia juridică a reglementării 
raporturilor civile în condițiile economiei de piață. Dar noile norme de drept 
trebuie studiate, analizate, interpretate, comentate și explicate, premise pentru 
aplicarea lor întocmai în practică.

Cu siguranță, aplicarea normelor noului Cod civil va permite adaptarea ra
porturilor civile la noile realități în condițiile economiei de piață, ceea ce con
stituie elemente importante atât pentru actualii, cât și pentru viitorii juriști.

Pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în vederea realizării acestor 
exi gențe este o sarcină primordială a școlii juridice superioare din Republica 
Moldova.

De aceea, elaborarea și publicarea unui manual de drept civil în trei volu
me, în limba română, este un eveniment deosebit, cu o semnificație istorică 
aparte, ce trebuie salutat cu cea mai mare sinceritate și emoție.

Este extrem de meritoriu efortul autorilor volumului III al manualului, in
titulat: Drept civil. Partea specială, și anume al domnilor: Gh. Chibac, doctor 
în drept, profesor universitar; A. Băieșu, doctor în drept, conferențiar univer
sitar, Al. Ro tari, doctor în drept, conferențiar universitar, O. Efrim, magistru 
în drept.

Scopul primordial al acestui manual este de a familiariza studenții de la 
facultățile de drept cu aspectele multilaterale și natura juridică ale contractelor 
civile reglementate, în primul rând, de Codul civil, cod bazat pe principii noi, 
progresiste, contemporane, ce corespund normelor dreptului internațional.
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Manualul are menirea de a contribui la formarea unor cunoștințe funda
mentale cu privire la raporturile contractuale, necontractuale, succesorale etc., 
cunoștințe necesare pentru aplicarea în practică a normelor Codului civil și a 
legislației civile în general.

Scris întrun limbaj simplu, accesibil, clar și concis, manualul va servi ca 
un ghid și un instrument de studiu și educație pentru viitorii juriști.

Manualul trezește interes și prin modul de abordare a materialului teo
retic și normativ, fiind elaborat în conformitate cu programa cursului „Drept 
civil”, curs destinat pentru specialitățile juridice ale învățământului superior. 
De aceea, conținutul său este structurat în conformitate cu această programă.

Prin urmare, manualul de față este adresat, în primul rând, tineretului 
studios de la facultățile de drept din Republica Moldova, indiferent de forma 
de proprietate a școlilor superioare. Dar el poate fi utilizat și de judecători, 
procurori, avocați, juriști, practicieni, profesori de drept, doctoranzi, maste
ranzi și de toate persoanele care doresc să se informeze și săși îmbogățească 
cunoștințele în materia dreptului civil și au un interes personal față de con
tractele civile, obligațiile delictuale și dreptul succesoral.

Unul din meritele acestui manual constă în faptul că în el sunt reflectate 
schimbările care au survenit în societate în ultimii ani în lumina noilor acte 
normative, printre care se numără cu prioritate Codul civil.

De remarcat este că autorii nu sau limitat la analiza instituțiilor doctrina
re civile sub aspectul legislației naționale noi, ci au efectuat o analiză compara
tivă a legislației Republicii Moldova cu cea a României și a Rusiei. Analiza este 
critică, reflectânduse elementele pozitive și cele negative existente în legislația 
națională a Republicii Moldova. Tot astfel se procedează și în ceea ce privește 
diversele poziții doctrinare din țările respective.

Se constată totuși că modul, maniera de analiză a contractelor civile expu
se în lucrarea recenzată coincide mai mult cu pozițiile existente în manualele 
rusești și mai puțin în cele românești.

Este explicabilă orientarea autorilor având în vedere incidența și influența, 
o lungă perioadă de timp, a dreptului sovietic în spațiul geografic aparținând 
Republicii Moldova, accesibilitatea exprimării și înțelegerii limbii ruse. Este 
însă foarte important și pe deplin firesc că legislația națională este temeinic 
studiată, analizată și reflectată în paginile manualului.

Conținutul său este logic structurat în șase părți:
partea I cuprinde contractele translative de proprietate;
partea a II-a include contractele de transmitere a bunurilor în folosință și 

posesie temporară;
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partea a III-a se referă la contractele de executare a lucrărilor și de pres
tare a serviciilor;

partea a IV-a înglobează contractele privind drepturile de autor și de in
ventator;

partea a V-a cuprinde obligaţiile delictuale;
partea a VI-a tratează dreptul succesoral.
Contractele translative de proprietate sunt analizate întro succesiune 

tradiţională, și anume, contractul de vânzarecumpărare cu unele varietăţi 
prevăzute de noul Cod civil, contractele de schimb, de donaţie, de întreţine
re pe viaţă, de rentă și de împrumut, contractele de transmitere a bunurilor 
în folosinţă sau folosinţă și posesie temporară: locaţiunea, arenda, închirierea 
spaţiului locativ, comodatul. De asemenea sunt analizate contractele de leasing 
și de concesiune.

Urmează contractele de executare a lucrărilor și de prestări servicii.
Dat fiind faptul că în Republica Moldova nu există un Cod comercial, con

tractul de transport, de exemplu, care potrivit legislaţiei României constituie 
o instituţie a unei ramuri de drept speciale – dreptul comercial, sau dreptul 
transportului –, autorii moldoveni studiază acest contract în cadrul dreptului 
civil.

Raporturile juridice de decontări prin virament, de credit și depozit ban
car, de asemenea, reprezintă un obiect special de analiză. În afară de cele trei 
contracte civile bancare tradiţionale – contractul contului curent bancar, con
tractul creditului bancar și contractul depozitului bancar – sunt analizate și 
formele principale de decontări prin virament stipulate în noul Cod civil, dar 
și în alte acte normative speciale, aprobate, de regulă, de Banca Naţională a 
Moldovei.

Un interes deosebit din punct de vedere doctrinar prezintă modalitatea de 
abordare a raporturilor de asigurare, a dreptului de autor și de inventator etc. 
Atenţia autorilor este îndreptată, cu precădere, asupra aspectelor pur civile, de 
ordin contractual, ale acestor raporturi și drepturi.

În capitolele destinate drepturilor de autor și de inventator la temelia ma
terialului didactic se află doar normele de ordin general din Codul civil, dat 
fiind faptul că aceste raporturi sunt reglementate în detaliu de actele normati
ve speciale, și anume de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și 
Legea privind brevetele de invenţie.

În elaborarea acestor capitole sau făcut referiri la legislaţia din România, 
apreciată, uneori, ca fiind mai completă și edificatoare.



8 

Obligaţiile delictuale sunt analizate în profunzime și cu temeinicie în toate 
aspectele și în special în ceea ce privește: condiţiile care duc la nașterea obli
gaţiilor delictuale civile, funcţiile răspunderii civile delictuale, modalităţile 
reparării prejudiciului cauzat și tipurile (felurile) răspunderii civile delictuale 
potrivit noului Cod civil, și anume, răspunderea comitentului pentru fapta pre
pusului; răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de 
o persoană cu funcţie de răspundere; răspunderea statului pentru prejudiciul 
cauzat prin acţiunile organelor de cercetare penală, de anchetă preliminară, 
ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată; răspunderea pentru prejudi
ciul cauzat de minori, de o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu, de o 
persoană aflată în imposibilitatea de a conștientiza acţiunile sale ori a le dirija; 
răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit; răspun
derea pentru prejudiciul cauzat de animale; răspunderea pentru prejudiciul 
cauzat prin surparea construcţiei, căderea sau scurgerea din construcţie; răs
punderea pentru prejudiciul cauzat în comun; răspunderea pentru prejudiciul 
cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii 
sau în caz de deces; răspunderea pentru prejudiciul moral; răspunderea pentru 
prejudiciul cauzat de produse defectuoase.

Un capitol destul de voluminos este destinat raporturilor succesorale, 
care, de asemenea, potrivit programei cursului de „Drept civil”, se studiază 
în cadrul acestei discipline. Abordarea este critică, autorii semnalând cele mai 
importante novaţii, reușite și nereușite, ale noului Cod civil în domeniul res
pectiv.

Sunt studiate și acele contracte civile care nu sunt prevăzute de Codul civil, 
dar care sunt reglementate de unele acte normative speciale. Din această cate
gorie fac parte, de exemplu, contractul de achiziţii pentru necesităţile statului, 
contractul de concesiune etc.

De asemenea, sunt tratate și unele contracte relativ noi pentru legislaţia 
Republicii Moldova cum sunt contractele de rentă, de servicii turistice, de so
cietate civilă, de factoring și de franchising.

De relevat este faptul că la analiza contractelor civile autorii manualului 
sau străduit să evidenţieze nu numai caracterul și natura juridică ale acestora, 
dar și particularităţile lor, specificul naţional în fiecare caz în parte.

Pe tot parcursul materialului reflectat în manual, alături de normele Co

dului civil, sunt analizate și o serie de acte normative speciale de diferită forţă 
juridică, care au ca obiect de reglementare contractele sau raporturile civile 
studiate.
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Ca o concluzie la cele ce precedă putem constata că manualul Drept civil. 

Partea specială, volumul III, elaborat de autorii Gh. Chibac, A. Băieșu, Al. Ro
tari și O. Efrim, corespunde exigenţelor unui curs universitar modern. Întoc
mit în conformitate cu programa cursului de „Drept civil”, el este destinat, în 
primul rând, pentru specialităţile juridice ale învăţământului superior, iar în 
al doilea rând, pentru toţi cei care desfășoară activitate în domeniul juridic.

În finalul acestor rânduri urez, cu colegialitate și prietenie, autorilor noi 
realizări, iar cursului destinat contractelor civile speciale, un destin reușit, să 
fie acceptat de toţi cititorii cu recunoștinţă și satisfacţie.

Alexandru Țiclea, doctor, profesor, decanul Facultăţii de Drept,

Universitatea Ecologică din București, România
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C a p i t o l u l  I

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare

 2. Noţiunea și caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare

§2. CONDIŢIILE DE VALABILITATE ȘI ELEMENTELE CONTRACTULUI  

 DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 1. Condiţiile de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare

 2. Elementele contractului de vânzare-cumpărare

§3. EFECTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 1. Obligaţiile vânzătorului

 2. Obligaţiile cumpărătorului

§4.  VARIETĂŢI ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 1. Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri pentru consum (cu amănuntul)

 2. Contractul de vânzare-cumpărare de bunuri imobile

  2.1. Particularităţile contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor  

   de pământ

  2.2. Particularităţile contractului de vânzare-cumpărare a casei de locuit  

   sau a unui apartament privatizat

 3. Contractul de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca un complex  

  patrimonial unic

 4. Contractul de achiziţii publice

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului  
de vânzare-cumpărare

Alături de contractul de schimb, contractul de vânzarecumpărare pre
tinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Re
glementarea raporturilor de vânzarecumpărare cuprinde o perioadă de dez
voltare de aproximativ patru mii de ani.

Iniţial, o dată cu apariţia proprietăţii private, apare, căpătând o amploa
re deosebită, contractul chemat să asigure trecerea prin schimb a bunurilor 
dintro gospodărie în alta (permutatio). Acest contract, pe care îl numim as
tăzi contract de schimb, șia căpătat autoritatea cuvenită cu mult înainte de 
apariţia monedei ca unitate de schimb, deoarece satisfăcea necesităţile socie
tăţii romane timpurii, care se afla în faza trecerii de la gospodăria naturală la 
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gospodăria bazată pe relaţiile de schimb. Anume contractul de schimb este 
temelia apariţiei și dezvoltării contractului de vânzarecumpărare1.

Din punct de vedere economic, vânzarea se prezintă ca o variantă mai evo
luată a schimbului, din care își trage rădăcinile. Întradevăr, vânzareacumpă
rarea în sens economic, iniţial, pare a fi preluat forma schimbului dintre două 
lucruri, unul din ele (capetele de vită) având valoarea echivalentului general. 
Mai târziu, o dată cu apariţia monedei în sensul apropiat celui actual, vânza
reacumpărarea capătă sensul schimbului unui lucru (res) contra unei valori 
monetare – preţ (pretium)2.

Dreptul roman clasic atribuia vânzareacumpărarea contractelor consen
suale. În baza contractului de vânzarecumpărare (emptio et venditio) o parte, 
numită vânzător (venditor), se obligă să transmită altei părţi, numită cumpă
rător (emptor), un bun (merx), iar cumpărătorul se obligă să plătească pentru 
acest bun o cantitate de metal numită preţ (pretium). Potrivit lui Gaius, con
tractul de vânzarecumpărare se formează prin acordul de voinţă al părţilor 
asupra obiectului contractului și preţului acestuia3, clauzele referitoare la bun 
și la preţ fiind condiţii esenţiale ale contractului.

Dreptul roman privat reglementa și vânzarea viitoarelor bunuri (mei fu

turae sivi speratae), cum bunăoară era considerată recolta așteptată. În așa caz 
contractul de vânzarecumpărare se considera a fi încheiat sub condiţie sus
pensivă.

Cunoscând o evoluţie multiseculară, contractul de vânzarecumpărare re
prezintă și astăzi una din instituţiile tradiţionale principale ale dreptului civil. 
În prezent contractul de vânzarecumpărare este cel mai răspândit contract 
ce asigură atât circuitul civil, cât și cel comercial. Existenţa și utilitatea aces
tuia este determinată de acţiunea legilor economice ale societăţii ce se reduc la 
circulaţia bunurilor de la producător/proprietar la consumator. Instrumentul 
juridic principal de realizare a circulaţiei bunurilor rămâne a fi contractul de 
vânzarecumpărare.

Importanţa deosebită a instituţiei vânzăriicumpărării rezidă în domeniul 
larg de aplicare a contractului de vânzarecumpărare. Prin intermediul aces
tui contract se satisfac necesităţile materiale și spirituale ale cetăţenilor. De 
menţionat că importanţa acestui contract pentru cetăţeni nu se reduce numai 
la procurarea bunurilor necesare vieţii cotidiene cum ar fi: produse alimenta
re, îmbrăcăminte, alte mărfuri destinate uzului personal, garaje, apartamente, 
case de locuit etc. În baza acestui contract cetăţenii au posibilitatea de a vinde 
surplusul de bunuri acumulat sau bunurile devenite cu timpul inutile pentru 
proprietar din diferite motive.
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Contractul de vânzarecumpărare este pe larg utilizat în toate tipurile 
de business. Pentru desfășurarea activităţii oricărei organizaţii, indiferent de 
forma organizatoricojuridică, acest contract este instrumentul principal prin 
intermediul căruia se realizează asigurarea întreprinderii cu materie primă 
și se îmbunătăţește baza tehnicomaterială a acesteia. Dacă materia primă și 
baza tehnicomaterială a întreprinderii pot fi dobândite pe lângă cumpărare 
și prin donaţie, atunci procesul de desfacere a producţiei fabricate nu este de 
conceput fără existenţa contractului de vânzarecumpărare. Prin intermediul 
acestui contract se asigură atât comerţul en gros, cât și comerţul en detail, fiind 
asiguraţi atât producătorii cu materie primă, cât și consumatorii cu produse 
finalite.

Contractul de vânzarecumpărare se prezintă și ca instrument prin cipal de 
perfectare a raporturilor ce formează circuitul internaţional de bunuri și valo
ri. Având o importanţă ce nu poate fi subapreciată, vânzarea internaţională își 
găsește tendinţa de unificare pe plan internaţional. Astfel, în anul 1980 la Vie
na este semnată Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor 

de vânzare internaţională de mărfuri. Convenţia a fost ratificată de Republica 
Moldova la 13 octombrie 1994. Prevederile Convenţiei se aplică contractelor 
de vânzare de mărfuri încheiate între părţi care își au sediul în state diferite 
în cazurile când aceste state sunt state contractante sau când normele de drept 
internaţional privat conduc la aplicarea legii unui stat contractant.

Contractul de vânzarecumpărare se prezintă ca un concept generic în ra
port cu alte varietăţi ale acestuia, cum ar fi: contractul de vânzarecumpăra
re a bunurilor pentru consum, contractul de vânzarecumpărare a bunurilor 
imobile, contractul de vânzarecumpărare a întreprinderii ca un complex pa
trimonial unic, contractul de furnizare a gazelor naturale și a energiei electri
ce, vânzarea la licitaţie etc.4 Necesitatea includerii în mod separat a acestor ca
tegorii de contracte de vânzarecumpărare în Codul civil al Republicii Moldova 
este determinată de particularităţile raporturilor juridice pe care respectivele 
contracte le formează, având scopul de a facilita și a optimiza reglementarea 
acestora.

Reglementând varietăţile contractelor de vânzarecumpărare în mod sepa
rat atât în Codul civil al Republicii Moldova, cât și în alte legi speciale, legiui
torul stabilește atât semnele calificative ale acestora, cât și regulile speciale de 
aplicare prioritară. Cu titlu subsidiar însă, în cazul când se depistează o lacună 
în reglementarea varietăţilor contractelor de vânzarecumpărare, se recurge 
la analogia legii (art. 5, alin. 1 CC), adică se aplică norma legislaţiei civile care 
reglementează raporturi similare. În baza art. 3, alin. 1 CC legislaţia civilă cu
prinde Codul civil al Republicii Moldova, alte legi, ordonanţe ale guvernului și 
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acte normative subordonate legii, care reglementează raporturile prevăzute la 
art. 2 CC și care trebuie să fie în concordanţă cu Constituţia Republicii Moldo
va. În această ordine de idei, menţionăm că existenţa reglementărilor speciale 
în ceea ce privește unele categorii de vânzarecumpărare, cum ar fi Legea pri

vind bursele de mărfuri din 26 februarie 1997, Legea privind achiziţiile publice 

din 13 aprilie 2007 ș.a., nu poate servi drept temei pentru a concepe respecti
vele contracte altfel decât contracte de vânzarecumpărare, în caz de necesitate 
aplicânduse faţă de ele dispoziţiile generale cu privire la vânzarecumpărare 
(art. 753785 CC).

2. Noţiunea și caracterele juridice ale contractului  
de vânzare-cumpărare

Prin contractul de vânzarecumpărare, o parte (vânzător) se obligă să pre

dea un bun în proprietate celeilalte părţi (cumpărător), iar aceasta se obligă 

să preia bunul și să plătească preţul convenit (art. 753, alin. 1 CC). Bunuri, 
conform art. 285 CC, sunt recunoscute toate lucrurile susceptibile aproprierii 
individuale sau colective, precum și drepturile patrimoniale.

Doctrinele moderne aparţinând diferitelor sisteme de drept propun de
finiţii mai mult sau mai puţin asemănătoare cu cele legale ale contractului 
de vânzarecumpărare. În opinia noastră, merită atenţie definiţia propusă de 
Dan Chirică, care menţionează că vânzareacumpărarea este acel contract 
prin care una din părţi (vânzătorul) transmite celeilalte părţi (cumpărătorul), 
în schimbul unei sume de bani numită preţ, un drept de proprietate asupra 
unui lucru anume sau asupra unei universalităţi juridice – cuprinzând drep
turi și obligaţii –, un alt drept real, un drept de creanţă sau o acţiune în justiţie 
cu caracter patrimonial împreună cu dreptul litigios aferent5.

Acceptăm această definiţie în măsura în care se armonizează cu prevede
rile legislaţiei civile a Republicii Moldova. Întradevăr, deși Codul civil se referă 
la predarea unui bun în proprietate, adică la strămutarea proprietăţii unui bun 
al vânzătorului asupra cumpărătorului, urmează să fie calificat drept vânza
recumpărare și contractul prin care se transmite în schimbul unui preţ și alt 
drept decât dreptul de proprietate, deoarece, după cum se remarcă în doctrină, 
transmiterea proprietăţii nu ține de esenţa, ci numai de natura contractului 
de vânzarecumpărare6. Așadar, în baza contractului de vânzarecumpărare 
poate fi transmis, de exemplu, dreptul de superficie, deoarece superficia, după 
cum rezultă din prevederile art. 443, alin. 1 CC, este un drept real alienabil. În 
aceeași ordine de idei, prin contractul de vânzarecumpărare poate fi transmis 
și un drept de creanţă sau un drept din domeniul proprietăţii intelectuale. În 
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primul caz această posibilitate este prevăzută în dispoziţia art. 556, alin. 1 CC, 
în care se menţionează că o creanţă transmisibilă și sesizabilă poate fi cesiona
tă de titular (cedent) unui terţ (cesionar) în baza unui contract. Vorbind despre 
drepturile din domeniul proprietăţii intelectuale, menţionăm că regulile spe
cifice privind transmiterea dreptului de autor se analizează în cadrul materiei 
dreptului proprietăţii intelectuale, pe când cele generale, în cazul când drep
turile de autor se transmit cu titlu oneros, se conţin în reglementările vânză
riicumpărării.

Din definiţia legală a contractului rezultă că vânzareacumpărarea este 
un contract sinalagmatic cu titlu oneros, consensual, comutativ și translativ de 

proprietate.
Conform prevederilor art. 704, alin. 1 CC, un contract este sinalagmatic 

dacă fiecare dintre părţi se obligă reciproc, astfel încât obligaţia fiecăreia din 
ele să fie corelativă obligaţiei celeilalte.

Caracterul sinalagmatic al contractului de vânzarecumpărare denotă 
faptul că odată fiind încheiat, acesta dă naștere la obligaţii reciproce și interde
pendente pentru ambele părţi contractante, fiecare obligaţie a uneia din părţi 
avânduși cauza juridică în obligaţia respectivă a celeilalte părţi. În această 
ordine de idei, vânzătorul se obligă să predea un bun cumpărătorului, trans
miţând cumpărătorului dreptul de proprietate asupra acestuia, iar cumpără
torul se obligă în schimb să plătească vânzătorului preţul convenit și să preia 
bunul.

Fiind după natura sa sinalagmatic, pentru contractul de vânzarecumpă
rare sunt aplicabile prevederile speciale privind contractele sinalagmatice 
(art. 704711 CC), cum ar fi rezoluţiunea pentru neexecutarea sau executarea 
în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale sau excepţia de neexecuta
re a contractului. Astfel, de exemplu, conform prevederilor art. 708, alin. 1 CC, 
dacă una din părţi nu execută sau execută în mod necorespunzător o prestaţie 
scadentă decurgând dintrun contract sinalagmatic, cealaltă parte poate, după 
expirarea fără rezultat a unui termen rezonabil pe care la stabilit pentru pres
taţie sau remediere, să rezoluţioneze contractul dacă debitorul trebuia săși 
dea seama, în baza termenului de graţie, de iminenţa rezoluţiunii.

Vânzareacumpărarea este un contract cu titlu oneros. Este cu titlu oneros 
actul prin care se procură unei părţi un folos patrimonial pentru obţinerea în 
schimb a unui alt folos patrimonial (art. 197, alin. 2 CC).

Caracterul oneros al contractului de vânzarecumpărare denotă faptul că 
fiecare parte urmărește să obţină în urma încheierii contractului un interes 
patrimonial (folos, echivalent) în schimbul prestaţiei la care se obligă, cauza 
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juridică a obligaţiei fiecărei părţi contractante incluzând ca element esenţial 
contraprestaţia la care se obligă cealaltă parte. Astfel, contraprestaţia rezidă 
în recepţionarea de către cumpărător a bunurilor în proprietate (administrare 
economică)7 și primirea de către vânzător a unei recompense în formă băneas
că din partea cumpărătorului (preţul bunului vândut).

Contractul de vânzarecumpărare este consensual, deoarece se consideră 
valabil încheiat din momentul în care părţile contractante au realizat un acord 
în privinţa tuturor condiţiilor esenţiale8 ale contractului. Potrivit prevederilor 
art. 679, alin. 2 CC, sunt esenţiale clauzele stabilite ca atare prin lege, care 
rezultă din natura contractului sau asupra cărora, la cererea uneia din părţi, 
trebuie realizat un acord. Astfel, momentul perfectării contractului nu ţine de 
predarea bunului către cumpărător9, deoarece legea nu atribuie transmiterea 
bunului condiţiilor esenţiale ale contractului. Condiţiile esenţiale ale vânză
riicumpărării sunt condiţiile referitoare la obiectul obligaţiei și preţul aces
tuia. Cât privește predarea bunului în proprietatea cumpărătorului, această 
condiţie caracterizează doar executarea prestaţiei la care se obligă vânzătorul, 
existenţa căreia este determinată de prezenţa unui contract valabil încheiat. 
Astfel, atunci când momentul perfectării contractului de vânzarecumpărare 
coincide cu predarea de facto a bunului, avem de a face cu executarea contrac
tului în momentul încheierii acestuia și nicidecum nu putem vorbi despre ca
racterul real al contractului de vânzarecumpărare în cazuri speciale.

Vânzareacumpărarea este un contract comutativ. Codul civil stabilește un 
asemenea caracter juridic contractual. Cu toate acestea legiuitorul, la capitolul 
caracterele juridice ale contractului, sa limitat la enumerarea acestora, regle
mentând separat doar contractul sinalagmatic (art. 704711 CC). Bunăoară, 
în art. 666, alin. 3 CC se menţionează că contractul poate fi de adeziune sau 
negociat, sinalagmatic sau unilateral (generează obligaţii doar pentru una din
tre părţi), comutativ sau aleatoriu și cu executare instantanee sau succesivă, 
precum și de consumator.

Caracterul comutativ al contractului de vânzarecumpărare presupune 
faptul că existenţa certă și întinderea determinată a drepturilor și obligaţiilor 
reciproce sunt cunoscute de către părţi de la încheierea contractului și nu de
pind de faptul dacă sa produs sau nu un eveniment viitor și incert, ca în ca
zul contractelor aleatorii. Cunoscând prestaţiile la care se obligă, vânzătorul și 
cumpărătorul pot aprecia valoarea acestora chiar la încheierea contractului.

Spre deosebire de dreptul roman, în dreptul modern, contractul de vân
zarecumpărare este translativ de proprietate. Acest caracter juridic al con
tractului presupune faptul că odată fiind realizat acordul de voinţă al părţilor 
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contractante (solo consensu) și, potrivit regulii generale, predat bunul, are loc 
transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător. Potrivit art. 

321, alin. 1 CC, dreptul de proprietate este transmis dobânditorului în mo
mentul predării bunului mobil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 
Observăm că norma respectivă are caracter dispozitiv, ceea ce înseamnă că 
prin acordul de voinţă părţile contractante pot stabili un alt moment la care 
se va produce trecerea dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător. 
Cât privește bunurile imobile, legea stabilește în mod imperativ dobândirea 
dreptului de proprietate asupra acestora la data înscrierii în registrul bunuri
lor imobile (art. 321, alin. 2 CC).

Codul civil al Federaţiei Ruse, asemenea Codului civil al Republicii Moldova, 
atribuie momentul apariţiei dreptului de proprietate la cumpărător momentu
lui transmiterii către acesta a bunului de către vânzător (art. 223 CC FR)10, cu o 
singură deosebire neînsemnată, în opinia noastră, la acest capitol. CC al Rusiei 
operează cu noţiunea de apariţie a dreptului de proprietate, pe când legiuitorul 
nostru vehiculează noţiunea de dobândire a dreptului de proprietate.

Spre deosebire de reglementările Codului civil al Republicii Moldova și Co

dului civil al Rusiei, legiuitorul român stabilește momentul transferului drep
tului de proprietate asupra bunului de la vânzător la cumpărător drept moment 
al realizării acordului de voinţă, indiferent dacă a avut loc sau nu predarea 
bunului vândut și dacă a fost plătit preţul pentru el. În acest sens, art. 1295 din 
Codul civil român prevede că „vinderea este perfectă între părţi și proprieta
tea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce 
părţile sau învoit asupra lucrului și asupra preţului, deși lucrul încă nu se va 
fi predat și preţul încă nu se va fi numărat. În materie de vindere de imobile, 
drepturile care rezultă prin vinderea perfectă între părţi nu pot a se opune, 
mai înainte de transcripţiunea actului, unei a treia persoane care ar avea și ar 
fi conservat, după lege, oarecare drepturi asupra imobilului vândut”11.

De momentul dobândirii de către cumpărător a dreptului de proprietate 
ţine și momentul trecerii pe seama acestuia a riscului pieirii sau deteriorării 
fortuite a bunului – obiect al obligaţiei de vânzarecumpărare. Întradevăr, din 
momentul dobândirii dreptului de proprietate (predării bunului mobil, dacă 
legea sau contractul nu prevede altfel sau înscrierii în registrul bunurilor imo
bile, cu excepţiile prevăzute de lege), cumpărătorul suportă și riscul pieirii sau 
deteriorării bunului, potrivit principiului res perit domino. Potrivit art. 759, 

alin. 1 CC, riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transferat cum
părătorului în momentul în care vânzătorul șia executat obligaţiile contrac
tuale privind punerea bunului la dispoziţia cumpărătorului, dacă contractul 
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nu prevede altfel. Conform prevederilor art. 760, alin. 1 CC, obligaţia de pre
dare a bunului se consideră executată în momentul: a) predării bunului către 
cumpărător sau către persoana indicată de el; b) punerii bunului la dispoziţia 
cumpărătorului sau a persoanei indicate de el dacă bunul urmează a fi predat 
la locul aflării lui. Dacă din prevederile contractului nu rezultă obligaţia vân
zătorului de a asigura transportarea bunului sau predarea lui la locul aflării 
cumpărătorului, potrivit art. 760, alin. 2 CC, obligaţia vânzătorului de a preda 
bunul se consideră executată și, respectiv, cumpărătorul dobândește dreptul 
de proprietate din momentul predării bunului către cărăuș sau oficiul poștal 
pentru a fi transportat la cumpărător, dacă contractul nu prevede altfel.

În cazul vânzării bunurilor pe parcurs (vânzare realizată în special prin 
transmiterea conosamentului sau a unui alt document de dispoziţie asupra 
bunului), riscurile pieirii sau deteriorării acestora sunt puse pe seama cumpă
rătorului în momentul încheierii contractului, adică în momentul când părţile 
au ajuns la un acord comun în privinţa clauzelor esenţiale ale contractului, 
dacă acesta nu prevede altfel (art. 759, alin. 3 CC). Dacă contractul a fost în
cheiat după ce a avut loc predarea bunului de către vânzător cumpărătorului, 
riscurile cunoscute vânzătorului sau a căror existenţă acesta nu putea să nu o 
cunoască la încheierea contractului rămân ale vânzătorului (art. 759, alin. 4 

CC).
În cazul în care obiect al obligaţiei de vânzarecumpărare este un bun de

terminat generic, riscul nu trece la cumpărător anterior individualizării bunu
lui (art. 759, alin. 5 CC), deoarece în acest caz, în primul rând, nu se cunoaște 
bunul care urmează să fie efectiv dobândit de către cumpărător, iar în al doilea 
rând, bunul de gen nu poate pieri (genera non pereunt). Amintim în acest sens 
că, potrivit art. 294, alin. 2 CC, bun determinat generic se consideră bunul 
care posedă semnele caracteristice tuturor bunurilor de același gen și care se 
individualizează prin numărare, măsurare, cântărire.

Așadar, în cazul vânzării bunului determinat generic, riscul pieirii sau de
teriorării fortuite al acestuia trece de la vânzător la cumpărător numai odată 
fiind individualizat. De regulă, individualizarea bunului – obiect al obligaţiei 
de vânzarecumpărare – se face prin predarea acestuia către cumpărător. Nu 
trebuie însă de confundat conceptul predării cu cel al individualizării, ultimul 
presupunând și alte metode care asigură identificarea bunului, cum este am
balarea, etichetarea coletelor, numărarea, cântărirea etc.
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§2. CONDIŢIILE DE VALABILITATE ȘI ELEMENTELE CONTRACTU-

LUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Condiţiile de valabilitate ale contractului  
de vânzare-cumpărare

Condiţiile esenţiale pentru valabilitatea actelor juridice sunt enumerate 
în cartea I, titlul III, capitolul II al CC, intitulat „condiţiile de valabilitate ale 
actului juridic”. Printre ele se menţionează: consimţământul, obiectul actului 
juri dic, cauza actului juridic și forma actului juridic. Capacitatea de a contrac
ta la fel se prezintă ca o condiţie esenţială pentru valabilitatea contractului. 
Impactul acesteia în ceea ce privește validitatea actului juridic se analizează în 
cartea I, titlul III, capitolul III al CC, intitulat „nulitatea actului juridic”.

Potrivit art. 666, alin. 2 CC, contractului îi sunt aplicabile normele cu pri
vire la actul juridic. Prin urmare, condiţiile de valabilitate ale contractului de 
vânzarecumpărare sunt: 1. capacitatea părţilor de a contracta; 2. consimţă

mântul valabil exprimat; 3. obiectul contractului; 4. cauza contractului; 5. for

ma contractului.
1. Capacitatea juridică civilă este una din condiţiile esenţiale cerute de lege 

pentru valabilitatea oricărui contract. Prin ea înţelegem în primul rând ap
titudinea persoanei fizice sau juridice de a fi subiect al raporturilor juridice 
civile și de a încheia acte juridice civile, urmărind scopul de a deveni titular de 
drepturi și obligaţii civile. De regulă, toate persoanele au capacitate civilă de 
exerciţiu, cu excepţia celor pe care legea le declară restrânse în această capaci
tate sau lipsite de ea.

2. Prin consimţământ se înţelege manifestarea exteriorizată de voinţă a 
persoanei de a încheia un act juridic (art. 199, alin. 1 CC). Dacă am face o 
interpretare literală a conceptului de consimţământ, am ajunge la concluzia 
că pentru existenţa unui contract nu este necesar decât un singur consimţă
mânt al persoanei care se obligă, nu însă și al partenerului contractual. Potrivit 
art. 666, alin. 1 CC, contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai 
multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juri
dice. Astfel, sensul tehnicojuridic al conceptului de consimţământ în materie 
contractuală nu poate fi decât acel de manifestare exteriorizată reciprocă de 
voinţă a părţilor contractante. Așadar, conceptul de consimţământ este sus
ceptibil de o dublă accepţiune, și anume: în sens restrâns, consimţământul 
reprezintă manifestarea voinţei juridice a unei persoane în vederea formării 
unui act juridic, iar în sens extins, consimţământul este un acord de voinţă 
realizat între două sau mai multe persoane care încheie un act juridic.
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Am menţionat anterior faptul că consimţământul ca o condiţie de vala
bilitate a contractului trebuie să fie valabil exprimat. În acest sens, potrivit 
art. 199, alin. 2 CC, consimţământul este valabil dacă provine de la o persoană 
cu discernământ, este exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice și nu 
este viciat.

3. Potrivit art. 206, alin. 1 CC, obiect al actului juridic este obligaţia per
soanei care a încheiat actul juridic. Totodată, legea reglementează și noţiunea 
de obiect al contractului, pentru acesta fiind aplicabile, după cum am mai re
marcat, normele cu privire la actul juridic. În această ordine de idei, art. 670 

CC stipulează că este nul contractul al cărui obiect reprezintă o prestaţie im
posibilă. Așadar, obiect al contractului este desemnată prestaţia la care se obli
gă părţile contractante. Având drept efect nașterea, modificarea sau stingerea 
obligaţiilor, obiect al contractului este de fapt obligaţia apărută, modificată sau 
stinsă. În opinia noastră, ceea ce legislaţia desemnează drept obiect al contrac
tului, în realitate este obiect al obligaţiei.

Contractul de vânzarecumpărare este un contract sinalagmatic, gene
rând două obligaţii reciproce. În acest sens obligaţia vânzătorului are ca obiect 
bunul vândut, iar obligaţia cumpărătorului are ca obiect preţul plătit de către 
acesta în schimbul bunului.

4. După cum am remarcat, unul din principalele elemente pentru forma
rea și valabilitatea oricărui contract este consimţământul. Fiind un concept 
complex, consimţământul întruchipează nu numai voinţa exteriorizată a păr
ţilor contractante, dar și scopul pe care acestea îl urmăresc exteriorizânduși 
voinţa. Scopul însă poate fi imediat și mediat. Scopul imediat este un element 
constant al contractului, fiind determinat în prealabil pentru diferite catego
rii de acte juridice. În cazul contractului de vânzarecumpărare transmiterea 
dreptului de proprietate de către vânzător are drept cauză achitarea preţului de 
către cumpărător, și invers. Scopul mediat este subiectiv și poate varia chiar în 
cadrul aceleiași categorii de contracte. De exemplu, vânzând anumite bu nuri, 
o persoană poate urmări scopul îmbunătăţirii situaţiei materiale, eliberării de
pozitului de marfă, verificării credibilităţii partenerului contractual etc.

În materia ce ne preocupă scopul imediat pe care îl urmăresc părţile con
tractante și în vederea căruia își dau consimţământul manifestânduși voinţa 
de a intra în raporturi legale este cauza în sensul condiţiei de valabilitate a con
tractului, pe când scopul mediat nu este altceva decât motivul cel determină 
pe subiect să se oblige, acesta variind de la caz la caz în funcție de împrejurări.

Potrivit art. 207, alin. 1 CC, actul juridic încheiat fără cauză ori fundat pe o 
cauză falsă sau ilicită nu poate avea nici un efect. După cum observăm, indife
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rent de obiectul contractului, cauza trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
stabilite de legiuitor, și anume: 1. să existe, 2. să fie reală, 3. să fie licită.

În primul rând, cauza trebuie să existe. Nu există cauză atunci când lipsește 
contraprestaţia în contractele sinalagmatice, din care face parte și contractul 
de vânzarecumpărare. Existenţa cauzei nu trebuie confundată însă cu faptul 
de a fi expresă. Întradevăr, potrivit art. 207, alin. 2 CC, cauza actului juridic se 
prezumă până la proba contrară. Respectiv, invocarea lipsei de cauză trebuie 
să fie dovedită de partea interesată. În al doilea rând, cauza trebuie să fie reală, 
adică nu trebuie să fie falsă. Este falsă cauza atunci când rezultatul obţinut 
în urma încheierii contractului este altul decât cel la care sar fi ajuns, dacă 
părţile ar fi avut în vedere adevărata cauză. În această ordine de idei, este nul 
actul juridic încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice (actul juridic 
fictiv) (art. 221, alin. 1 CC). La fel, este nul actul juridic încheiat cu intenţia de 
a ascunde un alt act juridic (actul juridic simulat) (art. 221, alin. 2 CC). În cel 
deal treilea rând, cauza trebuie să fie licită, adică să nu contravină legii, ordi
nii publice sau bunelor moravuri (art. 207, alin. 3 CC). Potrivit art. 220, alin. 

1 CC, actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sunt nule, 
dacă legea nu prevede altfel. La rândul său, actul juridic sau clauza care contra
vin ordinii publice sau bunelor moravuri sunt nule (art. 220, alin. 2 CC).

5. Potrivit prevederilor art. 680 CC, dacă pentru valabilitatea con tractului 
legea stabilește o anumită formă sau dacă părţile au prevăzut o anumită formă, 
contractul se consideră încheiat în momentul îndeplinirii condiţiei de formă. 
Drept condiţie de valabilitate a contractului, forma acestuia se analizează la 
capitolul „condiţiile de valabilitate ale actului juridic”. Potrivit art. 208, alin. 2 

CC, forma este o condiţie de valabilitate a actului juridic numai în cazurile 
expres prevăzute de lege. În funcţie de tipul și obiectul contractului de vânza
recumpărare forma, acestuia poate fi diferită. Condiţiile referitoare la forma 
contractului de vânzarecumpărare sunt determinate de două circumstanţe, și 
anume: 1. necesităţile asigurării condiţiilor optimale pentru desfășurarea cir
cuitului civil și 2. necesitatea evidenţei și stabilirii controlului asupra legalităţii 
contractelor de vânzarecumpărare cu impact asupra intereselor societăţii în 
general sau a unor persoane în parte.

Potrivit art. 208, alin. 1 CC, actul juridic poate fi încheiat verbal, în scris 
sau în formă autentică, iar art. 208, alin. 3 CC prevede că actul juridic care poa
te fi încheiat verbal se consideră încheiat și în cazul în care comportamentul 
persoanei arată vădit voinţa de al încheia. Pornind de la această idee, menţio
năm că contractul de vânzarecumpărare poate fi încheiat în una din cele trei 
forme, și anume: verbală, scrisă și prin săvârșirea acţiunilor concludente. Sub
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liniem că forma autentică este o derivată a formei scrise simple, care presupune 
autentificarea notarială ulterioară a contractului.

Verbal sau prin acţiuni concludente pot fi încheiate contractele de vân
zarecumpărare a) pentru care legea sau acordul părţilor nu stabilește formă 
scrisă sau autentică, b) care se execută chiar la încheierea lui (art. 209 CC). În 
formă scrisă, potrivit regulii generale, se încheie contractul de vânzarecum
părare dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice și persoanele fizi
ce și dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic depășește 
1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.

După cum am menţionat, condiţiile stabilite de lege privind forma con
tractului sunt determinate de anumite circumstanţe. În această ordine de idei, 
legiuitorul stabilește cerinţe speciale faţă de contractul de vânzarecumpărare 
a bunurilor imobile. Potrivit prevederilor art. 214 CC, actul juridic care are ca 
obiect bunuri imobile urmează să fie înregistrat în modul stabilit prin lege. 
Mai mult ca atât, în conformitate cu prevederile art. 290, alin. 1 CC, dreptul 
de proprietate și alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor 
drepturi, apariţia, modificarea și încetarea lor sunt supuse înregistrării de stat.

2. Elementele contractului de vânzare-cumpărare

Literatura de specialitate, tradiţional, enumeră următoarele elemente ale 
contractului: părţile contractului, obiectul contractului, preţul (în contrac
tele oneroase), termenul, forma și conţinutul12. Nu susținem integral această 
opinie, cel puţin în ceea ce privește forma contractului, deoarece aceasta se 
prezintă mai cu seamă nu ca un element al contractului – condiţie de fond, ci 
ca o condiţie de valabilitate a acestuia – condiţie de formă, motiv din care nu 
am incluso în prezentul paragraf, ci am analizato la capitolul condiţiile de 
valabilitate ale contractului de vânzarecumpărare.

Părţi ale contractului de vânzarecumpărare, adică subiecţi ai acestuia, 
sunt vânzătorul și cumpărătorul. În calitate de părţi ale contractului apar de 
cele mai multe ori persoanele fizice și persoanele juridice. Contracte de vânza
recumpărare pot încheia între ei fie numai cetăţenii, fie numai organizaţiile, 
fie cetăţenii și organizaţiile între ei, ponderea cea mai mare aparţinând ultime
lor. Statul poate fi și el subiect al contractului de vânzarecumpărare. Calitatea 
de titular de suveranitate îi oferă un loc aparte între subiecţii de drept civil, el 
fiind o entitate sui generis, care nu poate fi confundată cu alţi participanţi ai 
circuitului civil. De cele mai multe ori statul, prin intermediul organelor sale 
special instituite, participă în calitate de subiect al contractului de achiziţie de 
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mărfuri pentru necesităţile statului, vânzarecumpărare de întreprinderi ca 
niște complexe patrimoniale, de hârtii de valoare etc.

Indiferent de faptul dacă în calitate de subiecţi ai vânzăriicumpărării apar 
persoanele fizice sau persoanele juridice, acestea trebuie să întrunească unele 
cerinţe legale, și anume: a) să aibă capacitate de a contracta, b) să fie titulari ai 
dreptului de proprietate sau ai unui alt drept real în privinţa bunului.

În literatura de specialitate capacitatea de a contracta a fost definită ca 
parte componentă a capacităţii juridice civile (de folosinţă sau de exerciţiu), 
constând în aptitudinea persoanei (fizice sau juridice) de a încheia personal 
sau prin reprezentant contracte civile13.

Contractul de vânzarecumpărare, fiind în principiu un act juridic de dis
poziţie atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, în consecinţă presupu
ne faptul că părţile acestuia, pentru a contracta, trebuie să aibă capacitate de 
exerciţiu deplină.

Așadar, parte a contractului de vânzarecumpărare poate fi orice persoană 
juridică14 sau orice persoană fizică care a atins majoratul (vârsta de 18 ani) și nu 
a fost lipsită sau restrânsă, în ordine legală, în capacitatea de exerciţiu. Persoa
nele fizice declarate incapabile potrivit art. 24 CC sau limitate în capacitatea 
de exerciţiu (art. 25 CC) pot încheia contracte de vânzarecumpărare numai 
prin intermediul reprezentantului legal sau cu încuviinţarea acestuia. Aceste 
persoane pot încheia de sine stătător doar contracte de vânzarecumpărare de 
o valoare mică și care se execută la momentul încheierii lor (art. 2122 CC).

Potrivit regulii generale, vânzător în contractul de vânzarecumpărare 
poate fi doar persoana (fizică sau juridică) care deţine dreptul de proprietate 
asupra bunului sau un alt drept real, care iar permite de a contracta în vederea 
înstrăinării bunului (de exemplu, dreptul de gestiune economică, titulari al 
căruia sunt, de obicei, întreprinderile de stat și cele municipale).

Legislaţia în vigoare prevede însă și cazuri când în calitate de vânzător 
pot apărea și alte persoane decât cele care deţin dreptul de proprietate asupra 
bunurilor sau alte drepturi reale ce lear permite înstrăinarea lor. Respective
le sunt împuternicite în baza legii, a contractului sau a unui alt titlu legitim 
de a înstrăina bunurile ce nu le aparţin cu drept de proprietate. De exemplu, 
managerul fiduciar poate încheia în nume propriu contracte de vânzarecum
părare în privinţa bunurilor ce constituie patrimoniul primit în administrare 
fiduciară (art. 1053, alin. 1 CC). Tot astfel, în cazul vânzării bunurilor în ve
derea executării contractului de comision, prin care comisionarul se obligă să 
încheie acte juridice în nume propriu, dar pe contul comitentului (art. 1061, 

alin. 1 CC), calitatea de vânzător o are nu proprietarul bunurilor, ci comisio
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narul. În această ordine de idei, este cazul de menţionat și comercializarea bu
nurilor de către casele de amanet15, vânzarea bunurilor sechestrate, efectuată 
de către executorul judecătoresc sau de către alt organ împuternicit conform 
art. 392402 CPC red. 1964 etc. Așadar, în cazurile prevăzute de lege sau de 
contract, calitatea de vânzător o pot dobândi și alte persoane decât cele ce sunt 
titulare ale dreptului de proprietate.

Asemenea vânzătorului, cumpărător în contractul de cumpărarevânzare 
poate fi orice persoană fizică sau juridică având capacitatea de a contracta. Po
trivit regulii generale, cumpărătorul, procurând un bun, devine proprietarul 
acestuia. Excepţie constituie cazurile prevăzute expres de lege sau de contract, 
când, încheind un contract de vânzarecumpărare în calitate de cumpărător, 
întreprinderile de stat sau cele municipale dobândesc dreptul de gestiune eco
nomică, dreptul de proprietate fiind dobândit de proprietarul patrimoniului 
atribuit acestor întreprinderi. Tot astfel, nu devin proprietari ai bunurilor per
soanele fizice sau juridice care participă în calitate de cumpărător la contrac
tele de vânzarecumpărare încheiate în baza contractului de comision sau de 
administrare fiduciară.

În cazul vânzării unui bun de către o persoană care nu are dreptul săl 
înstrăineze, de regulă, dreptul de proprietate asupra acestui bun nu trece la do
bânditorul lui. În anumite condiţii însă, dobânditorul de bunăcredinţă poate 
deveni proprietar al bunului procurat de la o persoană care nu a avut dreptul 
de al înstrăina. Astfel, potrivit art. 375 CC, dacă un bun a fost dobândit cu 
titlu oneros de la o persoană care nu a avut dreptul săl înstrăineze, proprie
tarul poate săl revendice de la dobânditorul de bunăcredinţă numai în cazul 
în care bunul a fost pierdut de proprietar ori de persoana căreia bunul ia fost 
transmis de proprietar în posesiune sau dacă ia fost furat unuia ori altuia, sau 
a ieșit în alt mod din posesiunea acestora, fără voia lor.

De menţionat că în materia ce ne interesează legea stabilește și anumite 
interdicţii în ceea ce privește vânzarea sau cumpărarea, sub condiţia nulităţii 
contractului. Astfel, potrivit art. 801 CC, judecătorii, avocaţii, notarii, procu
rorii și executorii judecătorești nu pot dobândi drepturi litigioase sub sancţiu
nea nulităţii absolute. Tot astfel, tutorele și curatorul, soţul și rudele acestora 
de până la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul să încheie convenţii cu 
persoana pusă sub tutelă sau curatelă (art. 43, alin. 3 CC).

La fel, sub condiţia nulităţii contractului de vânzarecumpărare, legea sta
bilește anumite cerinţe în vederea înstrăinării bunului – proprietate comună 
pe cotepărţi sau a vânzării unei cotepărţi din proprietatea comună pe co
tepărţi. În privinţa vânzării unui bun proprietate comună pe cotepărţi ce
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rinţa rezidă în faptul că pentru încheierea contractului de vânzarecumpărare 
este necesar acordul tuturor coproprietarilor. Cât privește proprietatea comu
nă în devălmășie, faţă de bunurile cu acest regim, de regulă, se aplică dispo
ziţiile legale cu privire la proprietatea comună pe cotepărţi. Astfel, potrivit 
art. 366, alin. 2 CC, proprietății comune în devălmășie se aplică în modul co
respunzător dispoziţiile cu privire la proprietatea comună pe cotepărţi dacă 
reglementările proprietăţii comune în devălmășie nu prevăd altfel.

Obiectul contractului este reprezentat de prestaţiile la care se obligă păr
ţile contractante, adică de obligaţiile acestora. Fiind un contract sinalagmatic, 
vânzareacumpărarea generează la două obligaţii reciproce ce se referă la bu
nuri. Obligaţia vânzătorului are ca obiect bunul vândut, iar obligaţia cumpără
torului are ca obiect preţul acestuia. În cazul când aceste elemente ale contrac
tului de vânzarecumpărare lipsesc sau dacă ele nu îndeplinesc condiţiile lega
le, contractul de vânzarecumpărare nu poate fi considerat valabil încheiat.

În literatura de specialitate conceptul de obiect al contractului este folosit 
uneori cu sensul de obiect al obligaţiei16. Obiectul contractului este susceptibil 
de o dublă accepţiune, și anume: obiectul juridic al contractului și obiectul ma

terial al acestuia. În doctrină se menţiona și tripla accepţiune a conceptului de 
obiect al contractului17.

Obiectul juridic al contractului de vânzarecumpărare îl constituie presta
ţiile la care se obligă părţile contractante, sau acţiunile vânzătorului îndreptate 
spre transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului cumpărătorului și, 
respectiv, acţiunile cumpărătorului în vederea preluării bunului și achitării 
preţului convenit18. Obiect material al contractului de vânzarecumpărare este 
bunul remis de către vânzător cumpărătorului19. Acestea pot fi bunuri deter
minate prin caracter individual sau bunuri determinate prin caracter generic, 
ori drepturi patrimoniale.

Obiectul contractului de vânzarecumpărare este o condiţie esenţia
lă a acestuia, esenţială fiind și clauza contractuală ce se referă la obiect. Se 
consideră respectată clauza cu privire la obiect în cazul când din prevederile 
contractuale se pot determina denumirea și cantitatea bunului – obiect al vân
zăriicumpărării. Astfel, potrivit art. 774, alin. 4 CC, în cazul în care nu este 
stabilită cantitatea bunului sau modul de determinare a acesteia, contractul 
este nul.

Pentru valabilitatea contractului bunul vândut, în sensul obiectului ma
terial al contractului, trebuie să întrunească anumite condiţii legale. Astfel, 
bunul trebuie să fie licit, să se afle în circuitul civil, să existe în momentul în
cheierii contractului, să fie determinat sau determinabil cel puţin în specia sa 

și să reprezinte o prestaţie posibilă.
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Bunul vândut este ilicit dacă actul juridic în privinţa lui încalcă dispozi
ţiile legale privind ordinea publică sau contravine bunelor moravuri. Această 
axiomă poate fi dedusă din prevederile art. 220, alin. 2 CC, conform cărora 
actul juridic sau clauza care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri 
sunt nule.

În principiu, condiţia bunului obiect material al contractului de vânza
recumpărare de a fi licit acoperă și condiţia în ceea ce privește aflarea acestuia 
în circuitul civil, deoarece, potrivit regulii generale, un bun ilicit nu poate fi 
obiect al circuitului civil.

În funcţie de criteriul admisibilităţii în circuitul civil bunurile pot fi con
venţional divizate în trei categorii, după cum urmează: bunuri excluse din cir
cuitul civil; bunuri admise condiţional în circuitul civil (bunuri pentru par
ticiparea la circuitul civil al cărora este necesară îndeplinirea unor condiţii 
legale); bunuri admise fără restricţii în circuitul civil.

Nu constituie obiecte ale circuitului civil bunurile inalienabile care fac 
parte din bunurile domeniului public al statului sau al unităţilor administra
tivteritoriale (proprietate exclusivă a statului). Potrivit art. 127 al Constituţiei 

Republicii Moldova sunt excluse din circuitul civil bogăţiile de orice natură ale 
subsolului, spaţiul aerian, apele și pădurile folosite în interes public, resursele 
naturale ale zonei economice și ale platoului continental, căile de comunicaţii, 
precum și alte bunuri stabilite de lege care sunt în proprietatea exclusivă a 
statului.

Potrivit regulii generale, bunul obiect material al contractului de vânza
recumpărare trebuie să existe în momentul încheierii contractului, deoarece 
obligaţia vânzătorului este lipsită de obiect în cazul în care acesta nu există. Cu 
toate acestea, contractul se consideră valabil încheiat și în cazul când obliga
ţiile părţilor se referă la un bun care nu există la momentul încheierii contrac
tului, dar poate exista pe viitor (de exemplu, utilajul ce urmează a fi executat, 
opera literară comandată, fructele viitoare etc.). Întradevăr, potrivit art. 206, 

alin. 3 CC, pot constitui obiect al actului juridic și bunurile viitoare. Însă nu 
toate bunurile viitoare pot constitui obiectul unui contract. Excepţie sunt bu
nurile ce formează o moștenire nedeschisă. Astfel, potrivit prevederilor art. 

675, alin. 1 CC, contractul asupra moștenirii unui terţ încă în viaţă este nul. 
Nul este și contractul asupra coteipărţi legale sau a legatului din succesiunea 
unui terţ încă în viaţă.

O altă condiţie în privinţa bunului pentru validitatea contractului este ca 
bunul să fie determinat sau determinabil. Respectiva condiţie este expres for
mulată în art. 206, alin. 2 CC cu referinre la actul juridic în general, dar nu 
numai cu privire la contractul de vânzarecumpărare, și presupune faptul că, 
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în afară de a fi licit, a se afla în circuitul civil, obiectul actului juridic trebuie 
să fie determinat sau determinabil cel puţin în specia sa. Așadar, pentru a fi 
valabil, contractul de vânzarecumpărare trebuie să conțină clauze care să de
termine obiectul vânzării.

Constituie obiecte ale contractului de vânzarecumpărare bunurile imo
bile și mobile (art. 288 CC), divizibile și indivizibile (art. 291 CC), principale 
și accesorii (art. 292 CC), fungibile și nefungibile (art. 293 CC), determinate 
atât individual, cât și generic (art. 294 CC), consumptibile și neconsumpti
bile (art. 295 CC), corporale și incorporale (drepturile de creanţă, drepturile 
reale)20. De menţionat că nu toate drepturile patrimoniale pot forma obiectul 
contractului de vânzarecumpărare. În această ordine de idei, nu pot consti
tui obiect al contractului de vânzarecumpărare drepturile patrimoniale cu 
caracter strict personal, cum ar fi drep tul de uz și de abitaţie (art. 425, alin. 1 

CC) și dreptul de uzufruct (art. 398, alin. 1 CC). La fel, nu pot forma obiect al 
contractului de vânzarecumpărare drepturile personale nepatrimoniale, cum 
ar fi dreptul la nume etc.

Asemenea obiectului contractului de vânzarecumpărare, preţul bunului 
constituie o condiţie esenţială a acestuia21. Preţul reprezintă suma de bani pe 
care o datorează cumpărătorul în schimbul bunului transmis de către vânză
tor. De altfel, preţul constituie obiectul contraprestaţiei pe care urmează să o 
facă cumpărătorul.

Un contract de vânzarecumpărare se consideră valabil încheiat dacă pre
ţul – obiect al contraprestaţiei cumpărătorului – întrunește anumite condiţii: 
a) să fie exprimat în bani; b) să fie determinat sau determinabil. Aceste condiţii 
pot fi deduse din dispoziţiile art. 756 CC.

În contractele de vânzarecumpărare echivalentul obligaţiei de predare a 
bunului nu poate fi exprimat decât în plata sumei de bani datorată. În această 
ordine de idei art. 756, alin. 1 CC prevede că preţul bunului trebuie să fie ex
primat în bani. Stabilirea preţului bunului vândut sub forma unui echivalent 
bănesc ţine de esenţa vânzăriicumpărării, deoarece, dacă preţul bunului ar fi 
stabilit întrun alt echivalent decât cel bănesc (de exemplu, un alt bun), am avea 
de a face cu un contract de schimb (art. 823 CC). Tot astfel, dacă în schimbul 
unui bun se promite prestarea unei întreţineri, avem de a face cu un contract 
de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă (art. 839 CC).

Se consideră îndeplinită condiţia cu privire la determinarea preţului atun
ci când părţile contractante au convenit asupra cuantumului acestuia în mod 
expres sau implicit printro dispoziţie care permite să fie determinat. Astfel, 
potrivit prevederilor art. 753, alin. 3 CC, dacă preţul nu este indicat direct în 
contractul de vânzarecumpărare, părţile pot conveni asupra modului de de
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terminare a acestuia (de exemplu, preţul care va fi stabilit la cotaţia de bursă 
sau preţul mediu stabilit pe piaţă întro perioadă determinată de timp).

Art. 756, alin. 2 CC prevede modalitatea de determinare a preţului în ca
zul când în contractul de vânzarecumpărare încheiat între comercianţi preţul 
bunului nu este determinat în mod expres sau implicit printro dispo ziţie care 
permite determinarea lui. Astfel, în cazul când este vorba de vânzarecumpă
rare comercială și părţile nu au stabilit preţul sau modalitatea de determinare 
a acestuia în lipsa unor prevederi contrare se va considera că părţile sau referit 
tacit la preţul practicat în mod obișnuit în momentul încheierii contractului în 
ramura comercială respectivă pentru aceleași bunuri vândute în împrejurări 
comparabile. În cazul în care contracte similare nu există, se va considera, 
în lipsa unor prevederi contrare, că părţile sau referit în mod tacit la un preţ 
practicat la data predării bunurilor.

Legislaţia în vigoare nu definește vânzareacumpărarea comercială, dat 
fiind faptul că sub aspect structural aceasta este asemănătoare vânzăriicum
părării civile. Întradevăr, atât vânzareacumpărarea civilă, cât și vânza
reacumpărarea comercială22 presupun transmiterea bunului și proprietăţii 
asupra acestuia în schimbul unui preţ. Însă, după cum se remarcă în doctrină, 
ceea ce deosebește vânzareacumpărarea comercială de cea civilă este funcţia 
economică a contractului23.

Dacă contractul de vânzarecumpărare civilă se încheie între participan
ţii circuitului civil pentru satisfacerea necesităţilor personale, vânzareacum
părarea comercială se încheie în vederea exercitării activităţii de antrepreno
riat a participanţilor la circuitul comercial (comercianţi) cu scop lucrativ, adică 
în vederea desfășurării activității întreprinderii sale.

Referindune în continuare la condiţia preţului în contractul de vânza
recumpărare, menţionăm că în unele cazuri statul poate interveni în acest 
domeniu privat prin esenţa sa, stabilind preţuri legale obligatorii pentru  părţi. 
Cu toate că tranziţia la o economie de piaţă presupune stabilirea liberă a pre
ţurilor în contractele de vânzarecumpărare, statul își menține această prero
gativă mai cu seamă în cazul produselor deficitare sau de importanță socială, 
asigurând întro măsură oarecare protecţia păturilor dezavantajoase ale popu
laţiei. Astfel, în scopul limitării creșterii exagerate a preţurilor libere, Guver
nul Republicii Moldova, prin Hotărârea cu privire la măsurile de coordonare 

și reglementare de stat a preţurilor din 4 august 1995, a stabilit lista mărfurilor 
de importanță socială comercializate la preţuri libere cu aplicarea adaosului 
comercial în mărime de până la 20% din preţul liber de livrare24, la care se 
referă, printre altele: pâinea, produsele de panificaţie, făina, produsele lactate, 
zahărul etc.


