
51NUMÆRUL 16  ■ MIERCURI 17 APRILIE 2013II

Acte normative ● Consilier juridic 

SSUUPPLLIIMMEENNTT
EECCOONNOOMMIICC  --  LLEEGGIISSLLAATTIIVV

NNrr..  1166

22001133

CONSILIER JURIDIC

Ieøirea din contractele pæguboase
(av. Mihai Jelea) I

Contestaflia la actul administrativ 
privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule (av. Marius Coltuc) III

REGLEMENTÆRI COMUNITARE

Facilitarea accesului la mærci V

ACTE NORMATIVE

Contractul de fiducie
(Adriana Enache) VI

Deøi acest principiu este, færæ îndoialæ, unul din funda-
mentele unui climat comercial sænætos, existæ øi situaflii
excepflionale în care tocmai aplicarea lui în mod rigid
poate afecta relafliile comerciale øi în care se justificæ anu-
mite ajustæri ale acestuia. Ne referim la unele din acele cir-
cumstanfle în care, deøi una din pærfli intræ cu bunæ-credinflæ
într-un contract cu intenflia de a executa obligafliile ce îi
revin, ulterior, din motive neimputabile ei, ajunge la con-
cluzia cæ executarea contractului ar fi pægubitoare pentru
activitatea sa. 

RReemmeeddiiiillee  ccllaassiiccee  
Situaflia tipicæ este cea în care se cumpæræ un bun sau un

serviciu, iar furnizorul de bunuri sau prestatorul de ser-
vicii, deøi nu livreazæ bunul/nu presteazæ serviciul (în tota-
litate sau în parte) potrivit clauzelor contractuale, pretinde
plata întregului prefl la scadenflæ. În teorie, contractul îl
obligæ pe beneficiar sæ îøi onoreze obligafliile de platæ, ceea
ce evident ar fi inechitabil øi i-ar aduce prejudicii. 

Færæ a insista foarte mult pe aceastæ situaflie, menflionæm
cæ la dispoziflia comerciantului beneficiar existæ o serie de
opfliuni, destul de bine cunoscute øi folosite în practicæ, øi
care îl protejeazæ de efectele pægubitoare ale obligativitæflii
plæflii. Dintre acestea, amintim: 

➤ IInnvvooccaarreeaa  eexxcceeppflfliieeii  ddee  nneeeexxeeccuuttaarree (i.e. atât timp
cât bunul nu a fost livrat/serviciul nu a fost prestat,
obligaflia de platæ este suspendatæ) – conform art. 1556
din Noul Cod Civil (“NNCCCC”).
➤ RReedduucceerreeaa  pprrooppoorrflfliioonnaallææ  aa  ppllææflfliiii  îînn  mmææssuurraa  pprreess--

ttaaflfliieeii  cceelleeiillaallttee  ppæærrflflii – conform art. 1551 NCC.
➤ RReezzoolluuflfliiuunneeaa//rreezziilliieerreeaa  uunniillaatteerraallææ  aa  ccoonnttrraaccttuulluuii

pprriinn  ssiimmppllaa  nnoottiiffiiccaarree – conform art. 1552 NCC etc.
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RReessppeeccttaarreeaa  îînnflfleelleeggeerriiii  ccuu  ppaarrtteenneerriiii  ccoommeerrcciiaallii,,  oorrii--
ccaarree  aarr  ffii  ffoorrmmaa  ppee  ccaarree  oo  îîmmbbrraaccææ  aacceesstt  aaccoorrdd,,  eessttee  uunnaa
ddiinn  rreegguulliillee  ppee  ccaarree  ssee  bbaazzeeaazzææ  oorriiccee  eeccoonnoommiiee  ffuunncc--
flfliioonnaallææ..  AAcceeaassttææ  rreegguullææ  ssee  ttrraadduuccee  îînn  ppllaann  jjuurriiddiicc  pprriinn
ffoorrflflaa  oobblliiggaattoorriiee  aa  ccoonnttrraaccttuulluuii  --  ooddaattææ  ccee  øøii--aa  ddaatt  aaccoorr--
dduull,,  ppaarrtteeaa  uunnuuii  ccoonnttrraacctt  aarree  oo  oobblliiggaaflfliiee  jjuurriiddiiccææ  ssææ--øøii
îînnddeepplliinneeaassccææ  oobblliiggaaflfliiiillee  aassuummaattee,,  øøii  nnuu  ddooaarr  oo  ssiimmppllææ
oobblliiggaaflfliiee  mmoorraallææ..
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Facem menfliunea cæ posibilitatea rezolufliunii/rezi-
lierii unilaterale a contractului, færæ a se apela la o in-
stanflæ judecætoreascæ øi în absenfla unui pact comiso-
riu, este o noutate introdusæ relativ recent prin NCC
øi care se poate dovedi foarte eficientæ în practicæ, în
mæsura în care clauzele contractuale sunt formulate
în mod corespunzætor.

Ceva mai neobiønuite sunt însæ situafliile în care, în ab-
senfla oricærei culpe contractuale a vreuneia dintre pærfli, e-
xecutarea sau continuarea executærii contractului este væ-
dit pagubitoare pentru una dintre ele, din cauza unor îm-
prejuræri excepflionale, iar ieøirea din contract poate fi e-
senflialæ pentru supraviefluirea comerciantului. 

În cele ce urmeazæ, ne-am oprit asupra a douæ din aces-
te (numeroase) scenarii.

IImmpprreevviizziiuunneeaa  
((aarrtt..  11227711  NNCCCC))..  

În cazul în care, ulterior încheierii unui contract, execu-
tarea acestuia a devenit excesiv de împoværætoare (dar nu
imposibilæ) pentru una din pærfli, din motive neimputabile
acesteia, ea poate cere instanflei (a) adaptarea contractului
la noile împrejuræri (i.e. ajustarea contraprestafliilor) sau
(b) încetarea contractului. 

Conceptul de impreviziune are ca scop evitarea
unui dezechilibru contractual creat ca urmare a unor
împrejurari exterioare voinflei pærflilor, stabilindu-se o
excepflie de la obligativitatea efectelor contractelor.
Aplicabilitatea acestui concept încæ nu a fost suficient
testatæ în practicæ, însæ pot fi imaginate situaflii din re-
alitate, în care impreviziunea s-ar dovedi utilæ, de e-
xemplu: modificarea radicalæ a ratei dobânzii în con-
tractele de finanflare ca urmare a crizei financiare, fluc-
tuafliile nebiønuite ale cursului valutar etc. 

Remediile oferite în cazul impreviziunii nu sunt o moda-
litate de a evita consecinflele nefaste ale unor decizii de ma-
nagement eronate, întrucât aplicarea ei este exclusæ atunci
când circumstanflele ce au dus la dezechilibrul contractual
puteau fi prevæzute într-un mod rezonabil la momentul în-
cheierii contractului. De asemenea, impreviziunea nu-øi
gæseøte aplicarea nici în situaflia în care riscul aparifliei dez-
echilibrului contractual a fost asumat de cætre partea în ca-
uzæ (de exemplu: o clauzæ contractualæ în care sunt asu-
mate expres riscurile valutare). 

Prin urmare, pentru a beneficia de efectele impreviziu-
nii, un rol important îl poate juca însæøi modalitatea de re-
dactare de la bun început a clauzelor contractuale de cætre
comerciant, împreunæ cu consultanflii sæi.
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