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ţară, deoarece se opune ordinea publică de drept internaţional privat în sensul art.164 alin.(4) din 

Codul familiei. 

- Frauda la lege în dreptul internaţional privat în situaţia când părţile unui raport juridic, 

folosind în mod fraudulos un mijloc de drept internaţional privat, au făcut aplicabil acelui raport 

juridic un alt sistem de drept decât cel normal competent a se aplica. De exemplu, într-un raport 

juridic de drept intern se introduce în mod fraudulos un element de extraneitate, care declanşează 

artificial un conflict de legi, iar prin aplicarea normei conflictuale normal competente pentru 

ipoteza creată, se trimite la un alt sistem de drept decât dreptul intern, care ar fi fost în mod firesc 

aplicabil acelui raport. 

- Retrimiterea poate fi aplicată în această materie numai în cazul în care legea locului 

încheierii actului juridic, la care trimite norma conflictuală, nu ar accepta această competenţă şi 

ar retrimite la altă lege, cum ar fi legea naţională sau legea care cârmuieşte fondul actului 

juridic.
98

 

► Excepţii speciale care se referă la aspecte rare, cum ar fi prevederea art.1623 alin.(2) din 

Codul civil, care stabileşte că întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt 

considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de formă aplicabile la data când a fost 

întocmit, modificat sau revocat, ori la data decesului testatorului, conform oricărei din 

următoarele legi: 

a) legea naţională a testatorului; 

b) legea domiciliului acestuia; 

c) legea locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat; 

d) legea locului unde se află imobilul ce constituie obiectul succesiunii testamentare; 

e) legea instanţei de judecată sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a 

averii succesorale. 

 

                                            
98

 În această situaţie este vorba de sistemele de drept care admit retrimiterea, nefiind cazul R. Moldova în care 

retrimiterea nu este admisă (a se vedea art.1583 din Codul civil). 
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CAPITOLUL V 

NORMELE CONFLICTUALE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE 

DE FOND ALE ACTELOR JURIDICE ÎN GENERAL Şl ALE 

CONTRACTELOR ÎN SPECIAL 

 

1. NOŢIUNI GENERALE 

 

 Condiţiile de fond ale actului juridic se referă la ansamblul aspectelor de fond privind 

încheierea actului, efectele, executarea, transmiterea şi stingerea obligaţiilor rezultate din actul 

juridic respectiv. 

 Condiţiile de fond ale actului juridic sunt supuse legii actului (lex actus), iar condiţiile de 

fond ale contractelor sunt cârmuite de legea contractului (lex contractus). 

 Lex contractus cuprinde totalitatea normelor de drept material ale sistemului de drept ales 

(lex voluntatis), excluzându-se normele conflictuale ale sistemului de drept în cauză. 

 De regulă, lex actus sau lex contractus este aleasă de părţi prin clauza ellectio juris 

(alegerea sistemului de drept), fiind desemnată prin noţiunea de lex voluntatis. 

 În cazul în care părţile nu utilizează lex voluntatis, fondul actului unilateral sau al 

contractului va fi guvernat de un sistem de drept determinat prin criterii obiective stabilite de 

lege. 

 

2. LEGEA APLICABILĂ ACTULUI JURIDIC UNILATERAL 

(LEX ACTUS) 

 

 Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale actului juridic (lex actus), se poate prezenta sub 

două forme: 

- ca lex voluntatis, prin alegerea legii aplicabile actului juridic unilateral, de către autorul 

său; 

- ca lege determinată prin localizarea actului juridic după criterii obiective. 

Aplicarea legii alese de autorul actului juridic (lex voluntatis)Potrivit art.1609 alin.(2) din 

Codul civil, condiţiile de fond ale actului juridic sunt guvernate de legea aleasă de autorul lui 

(lex voluntatis)
99

. 

                                            
99

 Testamentul, ca act juridic unilateral, este supus legii succesorale (lex succesionis), în ceea ce priveşte condiţiile 

de fond şi efectele sale (art.1622 din Codul civil). Testatorul poate supune transmiterea prin moştenire a bunurilor 

sale, altei legi decât cea stabilită de art.1622, fără a avea dreptul să înlăture dispoziţiile ei imperative (art.1623). 
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 Pe planul dreptului internaţional privat, lex voluntatis este expresia principiului 

autonomiei de voinţă a părţilor, care reglementează în general materia condiţiilor de fond ale 

actului juridic
100

. Potrivit acestui principiu părţile au libertatea de a preciza conţinutul actului 

juridic, precum şi determinarea sistemului de drept aplicabil actului lor, ca lex causae. 

 Sub aspectul structurii sale, norma conflictuală care trimite la lex voluntatis are ca punct 

de legătură voinţa părţii, iar conţinutul său îl formează condiţiile de fond ale actului juridic. 

 Exprimarea voinţei părţilor cu privire la alegerea legii aplicabile are, totodată, ca scop 

evitarea unui eventual conflict de legi, soluţionându-l anticipat. 

 Lex voluntatis reprezintă un principiu aplicabil în majoritatea sistemelor naţionale de 

drept, contribuind la uniformitatea soluţiei conflictuale în materia actelor juridice
101

. 

 

2.2.  Determinarea legii aplicabile actului juridic după criterii obiective 

 

 În situaţia în care părţile nu au ales legea aplicabilă actului juridic (lex voluntatis), 

organul de jurisdicţie (instanţa de judecată, de arbitraj, etc.) procedează la localizarea actului 

juridic după criterii obiective, situându-l în cadrul unui sistem de drept. 

 Astfel, localizarea obiectivă a actului juridic are un caracter subsidiar faţă de aplicarea 

legii voinţei părţilor (lex voluntatis). 

 Reglementarea prevăzută de art.1609 alin.(2) care stabileşte că condiţiile de fond ale 

actului juridic sunt guvernate de legea aleasă de autorul lui sau de legea statului cu care actul 

juridic are cele mai strânse legături, sau de legea locului unde actul juridic unilateral este 

întocmit, trebuie interpretată în sensul că numai în lipsa legii alese de autorul actului juridic 

poate fi aplicată legea statului cu care actul juridic prezintă cele mai strânse legături, iar dacă 

această lege nu poate fi identificată, se aplică legea locului unde actul juridic unilateral este 

întocmit. 

 Din analiza textului de lege menţionat, rezultă existenţa unui criteriu principal de 

localizare a actului juridic (legăturile cele mai strânse între actul juridic şi un sistem de drept) şi a 

unui criteriu subsidiar (locul întocmirii actului juridic). 

Precizarea care se impune constă în aceea că aplicarea acestor două legi, în lipsa lui lex 

voluntatis, nu este alternativă, ci subsecventă, deoarece legea locului întocmirii actului juridic se 

aplică în subsidiar, doar în cazul când nu poate fi identificată legea statului cu care actul juridic 

are cele mai strânse legături. 

                                            
100

 În acest sens, a se vedea art.196 din Codul civil. 

101
 N.Diaconu, Drept Internaţional Privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p.228. 
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2.3. Legea aplicabilă actelor juridice accesorii 

 

 Potrivit art.1609 alin.(3) din Codul civil, actul juridic accesoriu este guvernat de legea 

statului care guvernează fondul actului juridic principal dacă acordul părţilor nu prevede altfel. 

 Aşadar, rezultă că actul juridic accesoriu este supus legii alese de autorul său, iar în 

subsidiar, legii care guvernează fondul actului juridic principal. 

 

3. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTELOR 

 

 În dreptul internaţional privat se face distincţie între condiţiile de fond şi de formă ale 

contractului, fiecare dintre aceste aspecte fiind supuse unor legi diferite. 

 Legea competentă pentru a reglementa condiţiile de fond şi efectele contractelor poartă 

denumirea de lex contractus, pe când condiţiile de formă sunt reglementate de locus regit actum. 

 Lex contractus se poate prezenta sub două forme: 

- lex voluntatis, adică legea aleasă de părţi în temeiul autonomiei de voinţă; 

- legea determinată prin localizarea obiectivă a contractului, pe baza normelor juridice ale 

forului, în lipsa lui lex voluntatis. 

 

3.1. Aplicarea legii alese de părţile contractului (lex voluntatis) 

 

► Temeiul juridic al principiului lex voluntatis 

 Aşa cum am arătat deja, în materia dreptului internaţional privat lex voluntatis este 

expresia principiului autonomiei de voinţă a părţilor (sau a principiului libertăţii contractuale)
102

, 

care guvernează condiţiile de fond ale actului juridic în general. 

 Astfel, lex voluntatis este principiul potrivit căruia părţile au posibilitatea să aleagă 

sistemul de drept aplicabil raportului juridic cu element de extraneitate. 

 Lex voluntatis se aplică atât actelor juridice unilaterale, cât şi bilaterale (contractelor). 

 În ceea ce priveşte contractele, dreptul internaţional privat al R.Moldova reglementează 

principiul lex voluntatis în art. 1610 alin.(1) din Codul civil, potrivit căruia contractul este 

guvernat de legea aleasă prin consens de părţi. 

 Principiul lex voluntatis este consacrat şi în unele convenţii internaţionale la care 

R.Moldova este parte
103

. 

                                            
102

 A se vedea art.666-667 din Codul civil. 

103
 De exemplu, Convenţia europeană privind arbitrajul comercial internaţional (Geneva,1961), ratificată de 

R.Moldova la 26.09.1997 (Monitorul Oficial nr.67-68/1997), prevede în art.VII, întitulat „Legea aplicabilă” că 

„Părţile sunt libere să determine legea pe care arbitrii trebuie să o aplice fondului litigiului”. 
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 Posibilitatea părţilor de a desemna, prin voinţa lor, legea aplicabilă actului juridic 

(contractului) îşi are temeiul juridic în dispoziţiile legii R.Moldova în calitate de lex fori, şi 

anume norma conflictuală prevăzută de art.1609 alin.(2) din Codul civil, pentru actele juridice 

unilaterale, şi cea prevăzută de art.1610 pentru contracte, care permit ca voinţa părţilor să 

constituie punctul de legătură în materia condiţiilor de fond ale actelor juridice în general şi ale 

contractelor în special. 

 Legea forului indică, implicit, şi limitele în cadrul cărora voinţa părţilor se poate 

manifesta în mod valabil în determinarea unei legi care ar urma să cârmuiască condiţiile de fond 

ale actului juridic. Astfel, voinţa părţilor nu poate produce efecte juridice prin ea însăşi, 

independent sau împotriva sistemului de drept care îi este aplicabil. Voinţa părţilor nu are o 

valoare juridică proprie originară, ci numai o valoare derivată, adică orice efect juridic acordat 

voinţei părţilor are o valoare numai în temeiul legii
104

. 

 Obiectul voinţei părţilor îl constituie însăşi legea aplicabilă, adică sistemul de drept al 

unui stat, din care rezultă următoarele consecinţe: 

 Pe de o parte, prin acordul lor părţile nu pot trimite decât la un sistem de drept naţional, 

pentru a fi aplicabil contractului lor cu titlu de lex voluntatis. În cazul în care părţile se referă la o 

anumită lege dintr-un sistem de drept sau la uzanţele comerciale internaţionale, acestea nu 

constituie lex causae (sub forma lex voluntatis), ci reprezintă un mijloc de precizare a 

conţinutului contractului (recepţiunea contractuală a legii străine)
105

. În acest sens, art.1610 

alin.(6) din Codul civil prevede că dacă în contract sunt utilizaţi termeni comerciali acceptaţi în 

circuitul internaţional, se consideră, în lipsa altor indicaţii în contract, că părţile au stabilit 

utilizarea în privinţa lor a cutumelor şi uzanţelor circuitului de afaceri corespunzătoare 

termenilor comerciali respectivi. 

 Pe de altă parte, având în vedere că obiectul voinţei părţilor îl constituie legea aplicabilă 

contractului, instanţa de judecată sau arbitrală trebuie să respecte alegerea părţilor, dacă desigur, 

nu există motive legale de a o cenzura (ordinea publică de drept internaţional privat sau frauda la 

lege). În cazul în care legea forului stabileşte şi criterii obiective de localizare a contractului, 

acestea nu vor opera decât în cazul în care nu există lex voluntatis. 

 

► Întinderea voinţei părţilor 

 Potrivit art.1610 alin.(2) din Codul civil, părţile contractante pot stabili legea aplicabilă 

atât întregului contract, cât şi unor anumite părţi ale acestuia. 

                                            
104

 T.R.Popescu, Drept Internaţional Privat, Editura Romfel, Bucureşti, 1994, p.188. 

105
 În acest context, menţionăm că părţile contractante se pot referi la legea unei ţări în două moduri: a) legea străină 

luată în consideraţie cu titlu de lex causae; b) legea străină – mijloc de precizare a conţinutului contractului 

(recepţiune contractuală a legii străine). Referitor la aceste probleme, a se vedea: Valeriu Babără, Aspecte ale 

principiului lex voluntatis în desemnarea legii aplicabile contractelor, Revista Naţională de Drept nr.1/2006, p.29-32. 
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 Din această prevedere rezultă posibilitatea ca părţile să supună condiţiile de fond ale 

contractului unor legi din sisteme de drept diferite. 

 Deşi soluţia supunerii condiţiilor de fond ale contractului unor legi diferite este legală, 

considerăm că aceasta trebuie pe cât posibil evitată, deoarece contractul formează o unitate 

economică şi juridică care urmează a fi guvernat de o singură lege, iar aplicarea unor legi diferite 

ar conduce la separarea juridică a contractului, cu posibile consecinţe grave pentru părţi
106

. 

 

► Modalităţile de exprimare a voinţei părţilor 

 Art.1610 alin.(3) din Codul civil prevede că determinarea legii aplicabile trebuie să fie 

expresă sau să rezulte din conţinutul contractului ori din alte împrejurări. 

 Din cuprinsul acestei prevederi, rezultă că părţile au la îndemână două modalităţi de 

alegere a legii aplicabile contractului şi anume: 

a) Alegerea expresă presupune că părţile fie desemnează legea aplicabilă printr-o clauză 

contractuală inclusă în contractul principal, fie prin încheierea unui contract separat, având ca 

obiect determinarea acestei legi. 

 Clauza contractuală cuprinsă în contractul principal sau contractul separat prin care 

părţile aleg legea aplicabilă contractului lor poartă denumirea de pactum de lege utenda sau 

electio juris (clauză de alegere). 

b) Alegerea tacită presupune că desemnarea legii aplicabile rezultă fie din cuprinsul 

contractului, fie din alte circumstanţe. 

 Din textul art.1610 alin.(3), deducem că instanţa de judecată sau arbitrală poate aprecia 

voinţa tacită a părţilor după elemente subiective, ce ţin de atitudinea părţilor, sau obiective, ce ţin 

de natura contractului, cu o singură condiţie: ca din acestea să rezulte în mod sigur voinţa părţilor 

de a desemna un anumit sistem de drept aplicabil contractului lor, cu titlu de lex causae. 

 

►  Momentul exprimării voinţei părţilor 

 Potrivit art.1610 alin.(4) din Codul civil, legea aplicabilă poate fi determinată de părţile 

contractului în orice moment, atât la încheierea lui, cât şi în orice moment ulterior. Totodată, 

alin.(5) stabileşte că determinarea, după încheierea contractului, a legii aplicabile are efect 

retroactiv şi se consideră valabilă din momentul încheierii contractului, fără a aduce atingere 

validităţii formei contractului sau drepturilor dobândite de către terţi în legătură cu acest 

contract. 

 În ceea ce priveşte momentul determinării legii aplicabile, se impune precizarea că, de 

regulă, părţile aleg sistemul de drept aplicabil anterior apariţiei unui litigiu în legătură cu 

contractul în cauză. Bineînţeles că alegerea legii aplicabile poate fi făcută şi ulterior apariţiei 

litigiului, inclusiv în faţa instanţei de judecată sau de arbitraj, dar numai până la începerea 

dezbaterilor pe fond. 

                                            
106

 În acest sens, a se vedea: D-A. Sitaru, op.cit., p.229. 
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►  Modificarea alegerii legii aplicabile 

 În sensul art.1610 alin.(4) din Codul civil, părţile contractului sunt în drept să convină 

oricând asupra modificării legii aplicabile. Cu alte cuvinte, părţile au posibilitatea de a modifica 

legea aleasă de către ele pentru a guverna contractul dintre acestea. 

 Totodată, considerăm, că modificarea legii aplicabile, convenită ulterior datei încheierii 

contractului, are efect retroactiv, în sensul alin.(5), adică operează de la data încheierii 

contractului, însă efectul retroactiv al modificării este limitat, având în vedere că modificarea nu 

poate să infirme validitatea formei contractului şi nu poate să aducă atingere drepturilor 

dobândite de către terţi în legătură cu contractul respectiv. 

 În cazul apariţiei unui litigiu în legătură cu contractul, credem că alegerea expresă făcută 

de părţi înainte de prima zi de înfăţişare sau ulterior, în cursul dezbaterilor, nu mai poate fi 

modificată, deoarece aceasta ar echivala cu schimbarea temeiului juridic al acţiunii. 

 

3.2. Determinarea legii aplicabile contractului după criterii obiective 

 

 În situaţia în care părţile nu au ales legea aplicabilă contractului ca lex voluntatis, sarcina 

de a proceda la localizarea obiectivă a contractului în sfera unui anumit sistem de drept pentru 

determinarea legii aplicabile contractului îi revine organului de jurisdicţie (instanţa de judecată 

sau de arbitraj). 

 Prin localizarea obiectivă a contractului se înţelege determinarea legii aplicabile 

contractului în calitate de lex contractus, cu ajutorul unor criterii prin care se stabileşte legătura 

dintre contract şi legea aplicabilă acestuia. 

 Aşadar, rezultă că în raport cu lex voluntatis, localizarea obiectivă a contractului are un 

caracter subsidiar. 

 Potrivit art.1611 alin.(1) din Codul civil, în lipsa unui consens între părţi asupra legii 

aplicabile contractului, se aplică legea statului cu care contractul prezintă cele mai strânse 

legături. 

 Astfel, această reglementare stabileşte drept criteriu de localizare a contractelor – 

existenţa legăturilor cele mai strânse între contract şi un sistem de drept
107

. 

                                            
107

 Pe planul dreptului internaţional privat, în ceea ce priveşte determinarea legii contractului în cazul când părţile nu 

şi-au exprimat voinţa cu privire la această lege, s-au conturat două soluţii. Potrivit primei soluţii, în lipsa unei alegeri 

din partea contractanţilor, se consideră că se aplică legea statului cu care contractul are legăturile cele mai strânse 

(soluţie consacrată în dreptul conflictual al R.Moldova). Potrivit altei situaţii, se consideră că în lipsa lui lex 

voluntatis contractul este supus, în principal, legii locului încheierii şi, în subsidiar, legii locului executării. În 

dreptul conflictual al R.Moldova legea locului încheierii actului se aplică numai pentru localizarea obiectivă a 

actelor juridice unilaterale. Astfel, potrivit art.1609 alin.(2) din Codul civil, condiţiile de fond ale actului juridic sunt 

guvernate de legea aleasă de autorul lui sau de legea statului cu care actul juridic are cele mai 
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 În continuare, prevederea menţionată califică noţiunea de „legăturile cele mai strânse”, 

stabilind că se consideră că există astfel de legături cu legea statului în care debitorul prestaţiei, 

la momentul încheierii contractului, îşi are domiciliul, reşedinţa sau este înregistrat în calitate de 

persoană juridică. 

 În ceea ce priveşte textul de lege menţionat, considerăm că formularea corectă ar fi 

debitorul prestaţiei caracteristice şi nu debitorul prestaţiei, prin prestaţie caracteristică 

înţelegându-se prestaţia pentru care este datorată plata (de exemplu, preţul la contractul de 

vânzare-cumpărare)
108

. 

 Art.1611 alin.(2) din Codul civil stabileşte câteva derogări de la alin.(1), adică consacră 

unele excepţii de la aplicarea legii statului cu care contractul prezintă cele mai strânse legături. 

Aceste excepţii se referă la următoarele categorii de contracte: 

a) contractului al cărui obiect este un bun imobil, precum şi contractului de administrare 

fiduciară a bunului, se aplică legea statului pe al cărui teritoriu se află bunul; 

b) contractului de antrepriză în construcţie şi contractului de antrepriză pentru efectuarea 

lucrărilor de proiectare şi cercetare se aplică legea statului în care se creează rezultatele 

prevăzute în contract; 

c) contractului de societate civilă se aplică legea statului pe al cărui teritoriu se desfăşoară 

această activitate; 

d) contractului încheiat la licitaţie sau pe bază de concurs se aplică legea statului pe al cărui 

teritoriu se desfăşoară licitaţia sau concursul. 

 Prin adoptarea criteriului celei mai strânse legături între contract şi un sistem de drept, 

legiuitorul a aplicat în cadrul dreptului internaţional privat al R.Moldova teoria legii proprii (the 

proper law) a unui raport juridic, şi anume „legea proprie a contractului” (the proper law of the 

contract) din sistemul de drept anglo-saxon. 

 Conform acestei teorii, legea aplicabilă raporturilor juridice nu trebuie determinată după 

criterii fixe, prestabilite de legiuitor (de exemplu, locul încheierii sau locul executării 

contractului), ci această lege urmează a fi stabilită, pentru fiecare raport juridic în parte, de către 

instanţa de judecată, în funcţie de totalitatea împrejurărilor de drept şi de fapt, precum şi de 

particularităţile raportului juridic respectiv
109

. 

                                            

strânse legături sau de legea locului unde actul juridic unilateral est întocmit. Precizarea care se impune, constă în 

faptul că în privinţa actelor juridice unilaterale este utilizat un criteriu principal de localizare obiectivă – legăturile 

cele mai strânse şi unul subsidiar – legea locului întocmirii actului. 

108
 În acest sens, a se vedea: Aurel Băieşu, Contractele comerciale internaţionale, CEP USM, Chişinău, 2007, p.70. 

109
 Menţionăm că în concepţia sistemului common law, „the proper law of contract” acoperă atât principiul 

autonomiei de voinţă a părţilor în alegerea legii aplicabile contractului (lex voluntatis), cât şi, în lipsa unei asemenea 

alegeri, posibilitatea judecătorului de a localiza contractul după criterii obiective în funcţie de circumstanţe. Astfel, 

pentru determinarea legii contractului o persoană rezonabilă, iar printre circumstanţele pe care le poate lua în 

considerare pentru a determina legea contractului se află clauzele şi natura contractului,                                     
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4. DOMENIUL DE APLICARE A LEGII CONTRACTULUI 

 

 Legea contractului, sub ambele forme de exprimare, fie lex voluntatis, fie localizarea 

obiectivă, reglementează condiţiile de fond şi efectele contractului. 

 Potrivit art.1612 din Codul civil, legea aplicabilă contractului cuprinde în special: 

a) interpretarea contractului; 

b) drepturile şi obligaţiile părţilor; 

c) executarea contractului; 

d) consecinţele neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului; 

e) încetarea contractului; 

f) consecinţele nulităţii sau nevalabilităţii contractului; 

g) cesiunea creanţelor şi preluarea datoriei în legătură cu contractul. 

 

► Încheierea contractului 

 Legea contractului stabileşte, în principiu, condiţiile de fond necesare pentru încheierea 

valabilă a acestuia. Astfel, condiţiile de fond din dreptul internaţional privat sunt aceleaşi ca şi în 

dreptul intern, şi anume: capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza. 

 Capacitatea de a contracta este cârmuită de legea naţională a persoanei (persoana fizică – 

art.1587 din Codul civil, persoana juridică – art.1596 din Codul civil). 

 Celelalte condiţii de fond – consimţământul, obiectul şi cauza sunt supuse legii 

contractului (lex contractus). 

 Dacă determinarea locului încheierii contractului prezintă importanţă pentru stabilirea 

legii contractului, această determinare se face potrivit legii forului, deoarece este o problemă de 

calificare. 

 

► Interpretarea contractului 

 Regulile de interpretare a contractului sunt cârmuite de lex contractus. Menţionăm că 

părţile au posibilitatea să definească în cuprinsul contractului termenii conveniţi şi interpretarea 

acestora. Într-o asemenea situaţie, interpretarea se face după împrejurări (de exemplu, uzanţele în 

materie, interpretarea dată de Incoterms, etc.). 

 

► Efectele contractului 

 Legea contractului (lex contractus) reglementează efectele acestuia, adică drepturile şi 

obligaţiile părţilor. 

                                                                                                                                             

sensul cuvintelor utilizate în contract, instanţa aleasă de către părţi pentru soluţionarea unui eventual litigiu care 

poate apărea în legătură cu contractul, referirea la o anumită lege, împrejurări din care s-ar putea deduce o intenţie 

comună a părţilor, etc. În toate cazurile interpretarea se face pentru a găsi o lege cât mai conformă cu realizarea 

contractului, o interpretare în favoarea contractului potrivit regulii: ut res magis valeat quam pereat. În cazul în care 

intenţia părţilor cu privire la legea aplicabilă nu rezultă din contract şi nici nu poate fi dedusă din împrejurări, 

contractul este supus legii cu care are cea mai strânsă şi efectivă legătură.                                          
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 Sub incidenţa lui lex contractus intră şi efectele specifice ale contractelor sinalagmatice: 

- consecinţele neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului; 

- rezoluţiunea şi rezilierea contractului; 

- nulitatea contractului; 

- stingerea obligaţiilor contractuale; 

- răspunderea contractuală. 

 

► Executarea contractului 

 Aspectele ce ţin de executarea contractului sunt guvernate de lex contractus. 

 În materie de executare, legea contractului reglementează în special: modalitaţile de 

executare, regimul juridic al plăţii, clauzele de impreviziune (hardship). 

 În ceea ce priveşte problemele de procedură legate de executarea silită, acestea sunt 

supuse legii forului. 

 

► Moneda de plată 

 Potrivit art.1620 alin.(1) din Codul civil, moneda de plată este definită de legea statului 

care a emis-o, iar în conformitate cu alin.(2) din acelaşi text, efectele pe care moneda le exercită 

asupra întinderii unei datorii sunt stabilite de legea aplicabilă datoriei. 

 Din aceste prevederi rezultă că legea monedei (lex monetae) nu este întotdeauna legea 

contractului, ci legea care guvernează datoria, care poate fi legea contractului (lex contractus), 

legea delictului (lex delicti), legea faptului licit generator de obligaţii, în funcţie de situaţie. 

 Conform art.1620 alin.(3), legea statului pe al cărui teritoriu trebuie efectuată plata 

stabileşte în ce monedă va fi efectuată plata dacă părţile contractante nu au convenit altfel. 

 Din această reglementare rezultă că, în principiu, legea statului locului de plată (lex loci 

solutionis) determină în ce monedă trebuie să se facă plata, însă, ca excepţie, dacă plata rezultă 

din contract, părţile pot stabili prin lex voluntatis ca plata să se facă într-o altă monedă. În 

cazurile în care plata izvorăşte din alte raporturi juridice, aceasta trebuie să fie efectuată în mod 

imperativ în moneda determinată de legea statului locului de plată (lex loci solutionis). 

 

► Transmiterea, transformarea si stingerea obligaţiilor contractuale 

 

 Cesiunea de creanţă 

 Această operaţiune juridică, privită ca mod de transmitere a obligaţiilor, reprezintă un 

contract prin care una din părţi, cedentul, transmite unei alte părţi, cesionarul, creanţa pe care o 

are asupra debitorului cedat
110

. 

 Legea aplicabilă cesiunii de creanţă este prevăzută de art.1619 alin.(1) din Codul civil, 

care stabileşte: 

                                            
110

 A se vedea art.556 din Codul civil. 
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 „Cesiunea de creanţă este guvernată de legea creanţei cedate dacă părţile nu au convenit 

altfel. Alegerea unei alte legi, prin acordul cedentului şi cesionarului, nu este opozabilă 

debitorului decât cu consimţământul lui. Obligaţiile dintre cedent şi cesionar sunt guvernate de 

legea aplicabilă raportului juridic în a cărui bază a fost produsă cesiunea”. 

 Din interpretarea acestei prevederi, rezultă următoarele: 

- Cesiunea de creanţă este supusă legii alese de către părţi (cedent şi cesionar) prin acordul 

de voinţă (lex voluntatis), însă o astfel de alegere cu privire la o altă lege decât ce a creanţei 

cedate, nu va fi opozabilă debitorului cedat decât dacă acesta îşi va manifesta consimţământul în 

acest sens. 

- În situaţia în care părţile (cedentul şi cesionarul) nu au ales legea aplicabilă cesiunii, 

aceasta este supusă legii creanţei cedate. Legea creanţei cedate va guverna raportul juridic iniţial 

dintre creditorul cedent şi debitorul cedat. Soluţia conflictuală de a supune raportul juridic dintre 

cedent şi cesionar (cesiunea de creanţă) legii care guvernează raportul dintre cedent şi debitorul 

cedat se justifică atât faţă de părţile la cesiune, cât şi faţă de debitorul cedat. Astfel, faţă de 

părţile la cesiune soluţia constituie o expresie a principiului conform căruia „nimeni nu poate 

transmite altuia mai multe drepturi decât are el însuşi” (nemo plus juris ad alium transfere potest 

quam ipse habet). În raport cu debitorul cedat, soluţia se justifică deoarece obligaţiile pe care el 

le-a asumat în temeiul legii care guvernează relaţia sa cu cedentul nu pot fi afectate de contractul 

dintre cedent şi cesionar, care este pentru el un res inter alios. Astfel, soluţia conflictuală 

adoptată este o măsură necesară de protecţie pentru debitorul cedat
111

. 

 

 Subrogarea 

 Subrogarea este un mijloc de transmitere legală sau convenţională a dreptului de creanţă, 

cu toate garanţiile şi accesoriile sale, către un terţ care a plătit pe creditorul iniţial în locul 

debitorului. 

 Potrivit art.1619 alin.(2) din Codul civil, subrogarea convenţională este guvernată de 

legea raportului obligaţional al cărui creditor este substituit dacă acordul părţilor nu prevede 

altfel. 

 Subrogarea convenţională poate fi de două feluri: 

- subrogarea consimţită de creditor, în cazul când contractul se încheie între plătitor şi 

creditor; 

- subrogarea consimţită de debitor, în cazul când contractul se încheie între plătitor şi 

debitor. 

 Având în vedere că subrogarea convenţională este un contract, aceasta este supusă legii 

contractului între plătitor şi creditor/debitor (lex voluntatis). 

În situaţia în care părţile nu au utilizat lex voluntatis, subrogarea convenţională va fi guvernată 

de legea obligaţiei al cărei creditor este înlocuit sau, altfel spus, de legea raportului juridic iniţial 

dintre creditor şi debitor. 

 

                                            

111 D-A Sitaru, op.cit., p.266. 
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 Ca şi în cazul cesiunii de creanţă, raportul juridic iniţial poate avea ca izvor fie contractul, 

fie delictul, fie fapta juridică licită. Astfel, legea aplicabilă este cea a contractului sau a faptei 

juridice licite sau ilicite
112

. 

 

 Delegaţia şi novaţia 

 Delegaţia este o convenţie prin care un debitor aduce creditorului său angajamentul unui 

al doilea debitor, alături de el sau în locul lui. 

 Novaţia este o convenţie prin care părţile unui raport juridic obligaţional sting o obligaţie 

existentă, înlocuind-o cu o nouă obligaţie
113

. 

 Delegaţia şi novaţia, ca mijloace de transformare a obligaţiilor, potrivit art.1619 alin.(3) 

din Codul civil sunt guvernate de legea aplicabilă raportului obligaţional care formează obiectul. 

 Astfel, legea aplicabilă delegaţiei este legea care guvernează raportul juridic iniţial dintre 

debitorul delegant şi creditorul delegatar, aceasta fiind legea obligaţiei la care se referă delegaţia, 

adică a obligaţiei care formează obiectul delegaţiei (în sensul exprimat în textul art.1619 alin.(3). 

 Raportul juridic obligaţional dintre delegant şi delegatar poate izvorî din contract, delict, 

fapt licit, astfel încât legea aplicabilă delegaţiei poate fi legea contractului (eventual lex 

voluntatis), a delictului, a faptului licit. 

 Legea aplicabilă novaţiei este legea care guvernează obligaţia iniţială (care constituie 

obiectul novaţiei). Având în vedere că novaţia este, în esenţă, un contract, înseamnă că legea 

aplicabilă este legea care guvernează contractul (lex contractus), aceasta fiind lex voluntatis sau 

legea determinată în urma aplicării criteriilor de localizare obiectivă.
 

 

 Compensarea 

 Compensarea este stingerea reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, 

lichide, de aceeaşi natură şi exigibile
114

. 

 Potrivit art.1619 alin.(4), compensarea este guvernată de legea aplicabilă creanţei prin 

care se cere stingerea prin compensare. 

 

► Prescripţia extinctivă 

 

 Potrivit art.1624 din Codul civil, prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune este 

guvernată de legea aplicabilă dreptului subiectiv. 

 Din această reglementare, se poate deduce că în dreptul R.Moldova prescripţia extinctivă 

a dreptului material la acţiune este calificat ca o problemă de fond, fiind supusă legii care 

guvernează fondul raportului juridic (dreptului) supus prescripţiei. 

                                            
112

 Referitor la legea aplicabilă faptelor licite şi ilicite, precizăm că aceasta va fi analizată în cuprinsul capitolului 

următor. 

113
 C.Stătescu, C.Bârsan, Drept civil, Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p.349. 

114
 A se vedea art.651 din Codul civil. 



 

74 

 Legea care se aplică dreptului subiectiv poate fi legea contractului (lex voluntatis sau 

localizarea obiectivă), legea faptei licite sau ilicite, etc. 

 În materie contractuală prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune născut dintr-

un contract va fi guvernată de legea aplicabilă fondului contractului. 
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CAPITOLUL VI 

NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND FAPTELE JURIDICE 

 

1. NOŢIUNI GENERALE 

 

 Faptele juridice sunt evenimentele şi faptele voluntare ale persoanelor fizice şi juridice 

care produc efecte juridice, adică creează, modifică, transmit sau sting raporturi juridice. 

 Faptul juridic trebuie privit în două sensuri: 

► În sens restrâns (stricto sensu), faptul juridic desemnează evenimentele materiale care au 

loc independent de voinţa omului, producând efecte juridice. Astfel, naşterea şi decesul 

persoanei fizice sunt fapte juridice care se produc independent de voinţa acesteia, constituind 

începutul şi sfârşitul calităţii de subiect de drepturi şi obligaţii, faptele naturale – forţa majoră sau 

termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru stingerea dreptului material la acţiune în 

justiţie
115

, precum şi faptele voluntare ale persoanelor fizice şi juridice, săvârşite fără intenţia de 

a produce efecte juridice, dar care potrivit legii generează asemenea efecte. 

 Faptele voluntare pot fi grupate în două categorii: 

- faptele juridice licite (gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză); 

- faptele juridice ilicite (delictele civile, adică faptele cauzatoare de prejudiciu). 

► În sens larg (lato sensu), faptul juridic desemnează atât faptul juridic în sens restrâns, cât 

şi actul juridic. 

 Prin act juridic civil se înţelege o manifestare de voinţă întreprinsă cu intenţia de a 

produce efecte juridice, respectiv de a crea, modifica sau stinge un raport juridic concret. Astfel, 

rezultă că elementele definitorii ale actului juridic civil sunt următoarele: 

- prezenţa unei manifestări de voinţă, care să provină de la un subiect de drept civil 

(persoană fizică sau persoană juridică); 

- manifestarea de voinţă trebuie exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice; această 

trăsătură definitorie diferenţiază actul juridic de faptul juridic (săvârşit fără intenţia de a produce 

efecte juridice, efecte ce se produc, însă, in puterea legii); 

- efectele juridice urmărite, la manifestarea voinţei, pot consta în a crea, modifica sau a 

stinge un raport juridic concret
116

. 

                                            
115

 În acest sens, a se vedea art.606 şi 267 din Codul civil. 

116
 Termenul de act juridic, sau pur şi simplu act, este utilizat în două sensuri, de fiecare dată rezultând, din context, 

semnificaţia atribuită. Într-un prim sens, se desemnează tocmai manifestarea de voinţă de a produce efecte juridice 

(adică în sensul utilizat la definirea actului juridic). Pentru acest sens, se foloseşte şi formula negotium juris sau 

negotium (cu semnificaţia de operaţiune juridică). În al doilea sens, se desemnează înscrisul constatator 


