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Abstract 
In this article, the author presents the controversies and certainties of the new 

Civil Code in relation to the unilateral act. 
The structure and the content of the study reveal the comments on the concept 

of unilateral act, on the legal regime applicable to unilateral acts, on the effects of 
unilateral acts, of legal regulation, on the concept and necessary delimitations, on 
the effects of unilateral promise, on the legal regulation of the public promise of 
reward, the concept and the necessary delimitations of the latter promise, on the 
effects of the promise of reward, the binding effect of the promise, as well as on the 
revocation of the public promise of reward. 

Finally, the author formulates brief considerations regarding the public 
promise of reward. 
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1. Consideraţii generale. 
 
1.1. Noţiune. Plecând de la ipoteza definitorie care presupune naşterea unor 

obligaţii în virtutea manifestării de voinţă venite din partea unei singure persoane, 
actul juridic unilateral se regăseşte, mai pregnant, în dreptul public şi, mai cu 
seamă, în materia contenciosului administrativ şi a contenciosului 
administrativ-fiscal. De pildă, un document de urbanism (certificat de urbanism 
sau autorizaţie de construire) sau, în dreptul fiscal, o decizie de impunere care are 
valoarea unui titlu de creanţă (act administrativ-fiscal) sunt, neîndoielnic, acte 
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juridice unilaterale emise sub forma actelor administrative (fiscale, după caz), 
definite ca atare de legea contenciosului administrativ sau de alte legi speciale. 
Aplicabilitatea practică şi efectele pe care le produce emiterea unui act 
administrativ sunt ample însă acestea nu fac obiectul de studiu al dreptului civil, ci 
al dreptului administrativ sau al dreptului (material şi procesual) fiscal; am 
amintit, totuşi, această chestiune aici pentru a înţelege mai bine natura juridică, 
finalitatea unui act juridic unilateral, precum şi locul real pe care îl ocupă acesta în 
viaţa juridică. 

Ca principiu, nu se poate concepe nicio situaţie în care o persoană îşi poate 
crea unilateral, prin propriul său acord de voinţă, o creanţă asupra unei alte 
persoane, nici chiar în dreptul fiscal, unde titlul de creanţă fiscală se naşte, e 
adevărat, prin emiterea unui act unilateral de către organul fiscal însă izvorul 
obligaţiei de plată a creanţei stabilite nu este voinţa potestativă a autorităţii fiscale, 
ci legea, care instituie în sarcina destinatarului titlului de creanţă fiscală obligaţia 
de a plăti anumite taxe şi impozite la bugetul public. Aşadar, aceasta este prima 
chestiune de nuanţă care ţine de esenţa actului juridic unilateral, şi anume, faptul 
că el poate da naştere doar unor obligaţii în sarcina emitentului său, iar nu unei 
creanţe în patrimoniul autorului său (sigur că, dacă privim această obligaţie din 
perspectiva celui care îi este destinat actul juridic, ea naşte, implicit, şi un drept de 
creanţă în patrimoniul acestuia). 

În dreptul privat, vechiul Cod civil nu aborda actele juridice unilaterale, aşa 
cum o face actualul Cod civil, însă acestea erau incontestabil recunoscute de 
doctrină şi jurisprudenţă, fie ca o situaţie normală, firească, a manifestării unui act 
de voinţă, fie ca o excepţie de la regula potrivit căreia actele juridice trebuie să aibă 
cel puţin două persoane. Din acest punct de vedere, s-a creat o viziune duală, unii 
autorii susţinând că actul juridic unilateral este un izvor de obligaţii distinct, în 
timp ce alţii, dimpotrivă, contestând existenţa acestui izvor de obligaţii. În plus, pe 
linia celor care au susţinut prima teorie, a apărut un alt motiv de controverse, în 
sensul unor discuţii şi contradicţii (care mai sunt şi în prezent) cu privire la 
situaţiile practice în care avem de-a face cu un act juridic unilateral, întrucât, cu 
privire la o enumerare clară şi limitativă a actelor juridice unilaterale, în doctrină, 
nu s-a emis nici până în prezent, un punct de vedere unitar. Constant – şi aici se 
pare că nu avem controverse –, s-a reţinut că în materia disciplinelor de drept 
legate de persoanele fizice, actele juridice unilaterale sunt inechivoce, dat fiind că 
ele au o formă de manifestare irefutabilă; de pildă, actul de recunoaştere a filiaţei, a 
adopţiei, actul de acceptare a unei moşteniri etc. (viziune invariabilă, cu care şi noi 
suntem de acord). În schimb, nenumărate opinii şi teorii (unele de-a dreptul 
fantasmagorice), contradicţii frecvente şi contra-argumente (mai mult sau mai 
puţin întemeiate) pentru o situaţie sau alta care ar da naştere unui act juridic 
unilateral, s-au exprimat în materia care ne interesează pe noi aici, şi anume, în 
dreptul obligaţiilor contractuale. Asfel, unii autori au considerat că titlurile de 
valoare (prin care se naşte obligaţia de plată a celui care subscrie un titlu la 
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purtător) este un act juridic unilateral[1]; nu suntem de acord cu această teorie, 
întrucât, deşi se susţine tradiţional că titlul de valoare are o cauză abstractă, el 
reprezintă, de fapt, în mod obligatoriu, o obligaţie asumată în cadrul un act juridic 
bilateral, adică are, întotdeauna, la bază o convenţie (vânzare, schimb cu sultă, 
împrumut, locaţiune etc.), iar titlul de valoare este doar o exteriorizare a acestei 
convenţii. Alţi autori consideră că, de pildă, şi gestiunea intereselor altuia ar putea 
fi considerată un act unilateral, afirmaţie la care, de asemenea, nu achiesăm, 
întrucât, în fapt, gestiunea de afaceri (aşa cum mai este cunoscută în doctrină) este 
un fapt juridic şi, oricâte artificii juridice am folosi, nu o putem transforma în act 
juridic, fie el şi unilateral. 

Încercând să enumerăm şi alte cazuri în care, potrivit doctrinei (destul de 
variate, e adevărat), avem de-a face cu un act juridic unilateral, reţinem urmă-
toarele ipoteze[2], cu privire la care facem şi scurte comentarii necesare (precizăm 
însă faptul că nu poate fi făcută niciodată o enumerare exhaustivă, situaţiile 
practice care pot pune în discuţie natura unilaterală sau bilaterală a unui act juridic 
fiind nenumărate): 

– Promisiunea de premiere a unei lucrări în cazul câştigării unui concurs, în 
opinia noastră, acesta este un act juridic unilateral veritabil însă, de cele mai multe 
ori, acesta se manifestă tot printr-un act administrativ (de drept public), în practică, 
fiind vorba despre un concurs organizat de administraţiile publice locale cu privire 
la proiecte urbanistice sau de către alte instituţii publice cu privire la anumite 
proiecte (consecinţele care derivă din aceste acte sau din nerespectarea obligaţiilor 
asumate în aceste acte sunt supuse legislaţiei, inclusiv cea procesuală, specifică 
litigiilor de contencios administrativ, iar nu litigiilor civile) ; 

– Subscrierea de acţiuni, în cazul constituirii unei societăţi pe acţiuni prin 
subscripţie publică care face obiectul dreptului societar; credem că acesta nu este 
un act juridic unilateral propriu-zis, întrucât, cel care subscrie acţiunile, chiar dacă 
actul de aderare la actul constitutiv al societăţii este ulterior (şi nu are, prin urmare, 
calitatea de fondator), devine parte în contractul de societate ab initio, astfel că este 
asociat încă de la data înregistrării societăţii în Registrul comerţului (sau, putem 
spune, desigur, într-un mod peiorativ, că acesta este un „act unilateral”, aşa cum 
este orice altă subscriere făcută în cadrul oricărei alte societăţi, ceea ce, după 
părerea noastră, nu se poate susţine şi nu se poate argumenta cu succes); 

– Actul de confirmare al unei nulităţi, în cazul în care vorbim despre nulitatea 
relativă, care poate fi confirmată; un astfel de act de confirmare a fost considerat 
uneori ca fiind un act juridic unilateral, lucru cu care suntem şi noi de acord, dat 
fiind că, odată afectat de o cauză de nulitate, actul juridic (contractul) nu mai 
produce efecte, astfel că actul de confirmare nu mai poate fi pus pe seama 
îndeplinirii unei obligaţii contractuale (de vreme ce, acesta nu mai există, fiind 
nul), ci pe o manifestare unilaterală de voinţă venită din partea uneia dintre părţi, 
care înţelege să dea din nou valoare actului juridic afectat de nulitate; 
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– Actul de înfiinţare a unei fundaţii; potrivit legii, fundaţia, ca organizaţie 
(persoană juridică) nepatrimonială poate fi înfiinţată fie prin voinţa mai multor 
persoane, fie prin voinţa unei singure persoane; doar în acest ultim caz, achiesăm şi 
noi la teoria potrivit căreia actul de înfiinţare a fundaţiei este un act juridic 
unilateral; 

– Actul de înfiinţare a unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic; şi o 
astfel de societate poate fi, de asemenea, înfiinţată prin asocierea mai multor 
persoane (caz în care actul juridic este bilateral sau plurilateral) sau prin voinţa 
unei singure persoane, caz în care, într-adevăr, avem de-a face cu un veritabil act 
juridic unilateral; 

– Oferta de purgă (reglementată de art. 1.804 din Codul civil anterior), 
operaţiune prin care dobânditorul unui bun imobil ipotecat plăteşte creditorului 
ipotecar datoria pentru care se constituise ipoteca; avem rezerve cu privire la 
natura juridică a acestei situaţii însă potrivit noilor prevederi legale, nu mai 
prezintă un interes deosebit, astfel că nu mai insistăm asupra acesteia. 

Interesant de precizat aici este şi faptul că principala sursă de inspiraţie a 
Codului nostru civil actual (Codul civil Quebec) nu reglementează de o manieră 
aparte actele juridice unilaterale, aşa cum, de altfel, nici Codul civil francez (încă în 
vigoare) nu o face (şi, nefiind abordate distinct de Codul civil francez, nici Codul 
nostru civil anterior, care era aproape o copie a legii franceze, nu o făcea). De altfel, 
cele două acte normative (Codul francez şi cel canadian) nici nu reţin actul juridic 
unilateral ca izvor de obligaţii, la capitolul introductiv referitor la obligaţii[3], motiv 
pentru care, în Canada şi în Franţa (aşa cum s-a întâmplat şi în dreptul nostru civil 
anterior) se pune în continuare problema recunoaşterii actului juridic unilateral ca 
izvor de drept. 

Din fericire, actualul Cod civil român abordează de o manieră distinctă, ca 
izvor aparte de obligaţii, actul juridic unilateral, astfel că discuţiile pe acest aspect 
s-au lămurit definitiv. În schimb, vor rămâne în continuare discuţii cu privire la 
situaţiile în care, în mod real, avem un act juridic unilateral. În ceea ce ne priveşte, 
pe lângă celelalte situaţii de mai sus, cu privire la care ne-am exprimat o părere 
afirmativă (care pot face însă obiectul şi a unor alte ramuri sau discipline de drept), 
credem că, în viziunea noului Cod civil, care ne interesează pe noi aici, mai pot fi 
considerate acte juridice unilaterale producătoare de obligaţii, şi testamentul, oferta 
şi acceptarea ofertei (ca manifestări unilaterale prealabile încheierii unui contract), 
promisiunea unilaterală, promisiunea de recompensă. 

Testamentul face obiectul unei discipline distincte de drept privat, şi anume, 
dreptul succesoral; reţinem doar aici că testamentul este actul unilateral, personal 
şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, într-una dintre formele 
cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă (art. 1.034 NCC)[4]. Oferta şi 
acceptarea ofertei sunt abordate de Codicele nostru civil la capitolul privind 
încheierea (formarea) contractului, însă trebuie observat că aceste două manifestări 
de voinţă au, neîndoielnic, valoarea juridică a unor acte juridice unilaterale, până la 
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momentul la care contractul se consideră încheiat (oferta şi acceptarea ofertei sunt 
reglementate de art. 1.182 – 1.203 NCC). Vom aborda în acest capitol, prin urmare 
(după ce vom mai face şi alte consideraţii introductive absolut necesare), doar 
promisiunea unilaterală şi promisiunea publică de recompensă, acestea fiind, de 
altfel, reţinute expres de lege la capitolul privind actele juridice unilaterale. 

 
1.2. Regimul juridic aplicabil actelor unilaterale. O altă chestiune care merită 

lămurită are în vedere regimul juridic aplicabil actelor unilaterale şi, implicit, 
întreaga teorie pe care o abordăm aici. 

Actul juridic civil este principalul izvor al obligaţiilor civile, iar când ne referim 
la act juridic, avem în vedere atât actul juridic bilateral (contractul), cât şi actul 
juridic unilateral. 

Însă mare parte din regulile aplicabile obligaţiilor contractuale vor fi incidente 
şi la obligaţiile ce izvorăsc din acte juridice unilaterale. Sub acest aspect, din punct 
de vedere al domeniului de aplicare şi al regimului juridic aplicabil, legea 
stipulează expres faptul că, dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale 
privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale (art. 1.325 
NCC). De pildă, principiul obligativităţii şi irevocabilităţii aplicabil contractelor 
este perfect valabil şi în cazul actului juridic unilateral, cu o particularitate 
esenţială, în sensul că actul devine obligatoriu şi irevocabil pentru emitentul 
actului unilateral; tot astfel, răspunderea emitentului actului juridic unilateral 
pentru nerespectarea celor asumate de el prin acest act este o răspundere 
asemănătoare cu răspunderea contractuală (nefiind aplicabile, prin urmare, 
regulile răspunderii civile delictuale). În acelaşi sens, reţinem că şi condiţiile de 
validitate a actelor juridice, unilaterale sau bilaterale – capacitate, consimţământ, 
obiect, cauză – sunt, în principiu, similare[5]; regimul juridic al nulităţii, aşa cum 
este reglementat de lege, este, de asemenea, comun actelor juridice unilaterale şi 
bilaterale. 

Exemplele pot continua, ceea ce este esenţial de reţinut fiind faptul că 
dispoziţiile legale referitoare la naşterea, modificarea şi stingerea unui act juridic 
unilateral precum şi la efectele pe care acesta le produce, reprezintă norma juridică 
specială; unde această normă nu dispune, în sensul că nu sunt prevăzute reguli 
particulare, vor fi aplicabile prevederile legale din materia contractelor, prevederi 
care au caracterul unei norme juridice generale (norma juridică specială derogă de 
la norma juridică generală, specialia generalibus derogant). 

Aşadar, oricât am încerca să separăm cele două categorii de acte juridice, nu 
putem spune, în opinia noastră, că există o teorie propriu-zisă a obligaţiilor 
derivând din actul juridic unilateral, acestora fiindu-le aplicabile regulile din 
materia teoriei generale a obligaţiilor derivând din contracte. 

 
1.3. Efectele actelor juridice unilaterale. Aspectul important de reţinut este 

momentul la care se produc efectele actului juridic, şi anume, trebuie să aflăm dacă 



Noul Cod civil român. Controverse şi certitudini… 27 

acesta devine obligatoriu de la emitere, expediere, de la recepţionare sau de la 
luarea efectivă la cunoştinţă, de către destinatar, a conţinutului actului juridic. 

Ca principiu, cel puţin la nivel teoretic, actul juridic ar trebui să producă efecte 
de la data emiterii acestuia de către autorul său. În practică însă este firesc faţă de 
cauza actului juridic ca acesta să fie şi cunoscut de către persoanele cărora li se 
adresează, pentru ca el să fie apt de a produce efectele juridice scontate. Astfel, pe 
lângă condiţiile de fond şi de formă cerute de lege (în general, sau, după caz, în 
special), tuturor sau anumitor acte juridice unilaterale, se cere şi o condiţie de 
publicitate, mai exact, de exteriorizare a manifestării actului juridic. În acest sens, cu 
titlu de principiu, reţinem că este instituită obligativitatea comunicării actului 
juridic unilateral, atunci când prin acesta se constituie, modifică sau stinge un 
drept al destinatarului şi ori de câte ori informarea destinatarului este necesară 
potrivit naturii actului. Aşadar, prima chestiune pe care o reţinem aici este aceea că 
un act juridic unilateral poate produce efecte fie de la data emiterii sale, fie de la 
data aducerii sale la cunoştinţa destinatarului. După modul de legiferare, s-ar 
părea că regula, în această materie, este aceea potrivit căreia actul juridic unilateral 
produce efecte depline de la data emiterii sale, fără a fi nevoie de nicio altă 
formalitate; de pildă, testamentul devine un act juridic unilateral cu forţă juridică 
obligatorie încă de la data emiterii sale, fără a fi necesar să fie adus la cunoştinţa 
succesorilor. În realitate şi în practică, regula este, aşa cum arătam, că un act juridic 
unilateral produce efecte, dacă este adus la cunoştinţa părţii căreia îi este destinat, 
prin comunicare. De pildă, în cazul clasic şi reprezentativ al ofertei dar şi al 
acceptării ofertei; cele două acte juridice (unilaterale, dat fiind că, la data emiterii 
lor, nu putem vorbi încă despre vreun contract format), trebuie comunicate 
celeilalte părţi, astfel că, până la comunicare, ele nu produc efecte juridice, putând 
fi revocate oricând. 

A doua chestiune de lămurit este forma în care se efectuează această comu-
nicare, sens în care legea este foarte permisivă. Comunicarea se poate face în orice 
modalitate adecvată, după împrejurări, dacă prin lege nu se prevede altfel; ceea ce 
impune legea, aşadar, este ca actul juridic unilateral să ajungă la cunoştinţa 
destinatarului, în orice mod. Prin urmare, actul juridic unilateral poate fi 
comunicat prin scrisoare, prin fax, prin e-mail şi chiar prin postare pe un web-site 
public. Prin excepţie, legea poate cere imperativ comunicarea actului juridic 
unilateral într-o anumită formă, în lipsa căreia se consideră că această formalitate 
nu a fost îndeplinită. 

În fine, cea de-a treia chestiune care trebuie clarificată se referă, în cazul actelor 
juridice supuse comunicării, la stabilirea datei la care acestea se consideră că au 
fost comunicate. Vom ignora şi aici toate teoriile exprimate de-a lungul timpului cu 
privire la această problemă pentru simplul motiv că actualul cod civil ne oferă, în 
mod inechivoc, soluţia legală. Astfel, cu privire la acest aspect, legea prevede că 
actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la 
destinatar, chiar dacă destinatarul nu a luat la cunoştinţă de conţinutul actului 



28 GABRIEL TIŢA-NICOLESCU 

juridic, din motive care nu îi sunt imputabile. Observăm, aşadar, o consecvenţă a 
legiuitorului în această problemă, în sensul că se aplică, întocmai ca în cazul 
contractelor[6], regula recepţiei actului juridic de către destinatar. 

 
2. Promisiunea unilaterală (angajamentul unilateral).  
 
2.1. Reglementare legală. Promisiunea unilaterală de a contracta este 

reglementată expres de Codul civil (art. 1.327 NCC), alături de promisiunea 
publică de recompensă (art. 1.328, art. 1.329 NCC), ca fiind cele două forme legale 
de manifestare a unui act juridic unilateral, ca izvor de obligaţii. Aşa cum arătam 
deja, reamintim faptul că, deşi doar promisiunea unilaterală de a contracta şi 
promisiunea publică de recompensă sunt enumerate şi reţinute distinct de Codul 
civil ca fiind izvoare ale obligaţiilor derivând din acte juridice unilaterale, aceasta 
nu înseamnă că actele juridice unilaterale nu se pot manifesta şi sub alte forme 
(mai mult sau mai puţin veritabile), conform teoriilor variate exprimate în doctrină, 
despre care am vorbit mai sus. 

Precizăm însă, încă de la început, că această promisiune unilaterală despre care 
vorbim aici, reglementată legal ca şi act juridic unilateral, se deosebeşte, aşa cum 
vom dezvolta mai jos, de promisiunea de a contracta (prevăzută la art. 1.279 NCC), 
dar şi de promisiunea unilaterală de a vinde sau de a cumpăra (reglementată de 
art. 1.669 NCC). 

 
2.2. Noţiune şi delimitări necesare. Promisiunea unilaterală reprezintă 

exprimarea de voinţă manifestată de o singură persoană făcută cu intenţia de a 
produce efecte juridice, mai exact, în scopul încheierii unui anumit act juridic. Unii 
autori au numit acest act juridic şi sub titulatura de angajament unilateral[7], esenţa 
fiind, indiferent de titulatură, manifestarea unilaterală de voinţă. 

Cel mai elocvent exemplu este oferta de a contracta, act juridic unilateral care 
conţine o promisiune a unei persoane de a încheia un anumit contract. Până la 
momentul la care oferta va fi acceptată de către destinatar (şi, prin urmare, 
obligaţia cuprinsă în ofertă devine o obligaţie contractuală), promisiunea făcută de 
emitentul ofertei este, fără îndoială, un act juridic unilateral şi va fi supus, prin 
urmare, regimului juridic al actelor unilaterale. Dar oferta de a contracta poate 
cuprinde (frecvent în practică) o promisiune de a vinde un bun, chestiune care 
trebuie abordată mai în amănunt, tocmai pentru că acest caz particular poate crea 
confuzii majore. De exemplu, o persoană, denumită promitent (sau emitent al unei 
promisiuni), se obligă să vândă un anumit bun şi face această promisiune unei 
anumite persoane, numite beneficiarul promisiunii; sau, în acelaşi mod, o persoană 
se obligă faţă de o altă persoană să cumpere un anumit bun (această situaţie este, 
totuşi, mai mult ipotetică în materia actelor juridice unilaterale). În primul caz, 
promitentul este, în concret, un promitent-vânzător, iar în cel de-al doilea caz este 
un promitent-cumpărător (emitenţi ai unor promisiuni de vânzare, respectiv de 
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cumpărare). În ambele situaţii, emitentul promisiunii – fie el promitent-vânzător 
sau promitent-cumpărător – este cel care îşi asumă o obligaţie (o obligaţie 
unilaterală), şi anume, obligaţia de vânzare, respectiv de cumpărare; în schimb, 
destinatarul promisiunii (promisiunii de vânzare sau de cumpărare) nu îşi asumă 
nicio obligaţie, de nicio natură, promisiunea fiind, prin urmare, unilaterală. 

Prima delimitare importantă pe care trebuie să o facem aici este între 
promisiunea unilaterală de a contracta făcută ca act juridic unilateral şi promi-
siunea unilaterală de contracta manifestată ca act juridic bilateral. Prima situaţie 
presupune, în mod esenţial (acest aspect fiind de esenţa actului juridic unilateral), 
ca emitentul promisiunii să nu încheie niciun act juridic cu destinatarul 
promisiunii; promisiunea de a contracta este emisă, are valoare juridică, devine 
obligatorie, însă este trimisă unei persoane sub forma unui act juridic semnat doar 
de emitent, destinatarul având dreptul să o accepte sau nu. Acesta este actul juridic 
unilateral, reglementat expres de art. 1.324 – 1.329 NCC, act care poate fi considerat, 
în aceeaşi măsură, ca având şi valoarea unei oferte, oferta fiind, de asemenea, act 
juridic unilateral. Cea de-a doua situaţie presupune existenţa a două persoane, 
promitent şi beneficiarul promisiunii, iar cele două persoane semnează o convenţie în 
acest sens (numită promisiune, antecontract, precontract). În acest caz, actul juridic 
devine bilateral, întrucât avem două părţi semnatare, iar efectele produse de un 
astfel de act sunt reglementate de art. 1.279 NCC (promisiunea de a contracta, în 
general) şi, respectiv de art. 1.669 NCC (promisiunea de a contracta în materia 
contractului de vânzare). Dacă promisiunea este bilaterală, adică este asumată de 
ambele părţi care promit să contracteze, atunci actul juridic bilateral este şi un 
contract bilateral (sinalagmatic), pentru că amândouă părţile se obligă; dacă 
promisiunea este făcută doar de către una din cele două părţi contractante, actul 
juridic rămâne bilateral (având două părţi), însă contractul (convenţia de promi-
siune) este unilateral, întrucât numai una dintre cele două părţi se obligă. Aceasta 
este, prin urmare, diferenţa dintre promisiunea de a contracta ca şi act juridic 
unilateral (despre care vorbim aici) şi promisiunea de a contracta ca şi act juridic 
bilateral; în acelaşi timp, în cadrul actului juridic bilateral, am observat, cu această 
ocazie, şi deosebirea dintre promisiunea unilaterală de contracta şi promisiunea 
bilaterală de a contracta. 

Cea de-a doua delimitare trebuie făcută între actul juridic unilateral al promi-
siunii şi pactul de opţiune, act juridic cu care asemănările sunt mult mai strânse. 
După părerea noastră, promisiunea unilaterală de a contracta – act juridic 
unilateral – se poate confunda cu pactul de opţiune privind contractul de vânzare, 
expres reglementat de art. 1.668 NCC. Acest pact de opţiune, deşi este reglementat 
în materia actului juridic bilateral (în materia contractelor, mai exact, al 
contractului de vânzare), prezintă similitudini majore cu actul juridic unilateral 
despre care vorbim în acest material. În ceea ce ne priveşte, putem afirma, fără a 
greşi în vreun fel, că pactul de opţiune privind un contract de vânzare asupra unui 
bun individual determinat nu este şi nu poate fi o varietate a promisiunii emise 
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sub forma actului juridic unilateral. Este adevărat că şi în cazul pactului de 
opţiune, destinatarul sau beneficiarul pactului (promisiunii) are un drept de 
opţiune expres recunoscut de lege între a accepta sau nu oferta promitentului; este 
tot atât de adevărat, de asemenea, că şi în pactul de opţiune, între data încheierii 
pactului şi data exercitării opţiunii sau, după caz, aceea a expirării termenului de 
opţiune, nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului. Deosebirea 
majoră, din care derivă o serie întreagă de alte consecinţe, constă în aceea că pactul 
de opţiune este, precum promisiunea de a contracta (actul juridic bilateral), o 
convenţie, un contract, chiar dacă este un contract unilateral (întrucât numai promi-
tentul pactului se obligă), în timp ce promisiunea despre care vorbim în acest 
articol este, prin definiţie, un act juridic unilateral. 

Concluzionând pe aspectele definitorii legate de noţiunea actului juridic 
unilateral sub forma promisiunii de a contracta, credem şi noi, alături de alţi autori, 
că termenul de angajament unilateral este mai corect şi preferăm, prin urmare, să-l 
numim pe promitentul unui astfel de angajament sub titulatura de emitent al 
angajamentului sau al promisiunii. 

 
2.3. Efectele promisiunii unilaterale. Promisiunea unilaterală produce efectele 

specifice unui act juridic unilateral, dacă sunt îndeplinite, după toate precizările 
făcute până acum, cel puţin două cerinţe esenţiale: 

– în primul rând, promisiunea trebuie să fie suficient de clară, încât să se 
deducă faptul că este emisă cu intenţia de a se obliga (condiţie asemănătoare 
ofertei, despre care am vorbit deja); 

– în al doilea rând, trebuie să nu se fi născut, încă, niciun contract din ofertă, cu 
alte cuvinte, oferta a fost emisă, este valabilă, însă nu a fost încă acceptată de 
destinatarul ei; după acceptare, efectele juridice sunt cele specifice efectelor 
contractelor. 

Odată delimitat domeniul efectelor juridice ale unui angajament unilateral, 
reţinem câteva reguli aplicabile în materie. 

Astfel, de la data la care a luat naştere ca act juridic unilateral, promisiunea 
unilaterală este obligatorie; mai mult, promisiunea nu este în niciun fel 
condiţionată de existenţa unei acceptări certe sau potenţiale, aceasta fiind specificul 
acestei instituţii juridice. Potrivit legii, promisiunea unilaterală făcută cu intenţia de 
a se obliga independent de acceptare îl leagă numai pe autor, în timp ce desti-
natarul actului poate să refuze dreptul astfel născut. Cu alte cuvinte, destinatarul 
promisiunii (îl numim destinatar, pentru a-l deosebi de beneficiarul din actul juridic 
bilateral care conţine o promisiune) are un drept de opţiune legal : 

• poate accepta promisiunea, caz în care actul juridic se va încheia potrivit 
condiţiilor şi elementelor stipulate în actul unilateral al promisiunii; destinatarul 
nu va putea accepta doar în parte oferta de contractare propusă prin promisiune şi 
nici nu va putea modifica aceste condiţii; 
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• poate refuza promisiunea, caz în care actul juridic promis nu se va încheia; 
destinatarul nu poate fi considerat sub nicio formă răspunzător pentru 
neacceptarea ofertei. 

Acceptarea urmează să se facă în termenul specificat în promisiune, dacă este 
stipulat un astfel de termen. Dacă autorul actului nu a stipulat expres un termen, 
promisiunea se consideră făcută pentru o anumită durată, potrivit cu natura 
obligaţiei şi cu împrejurările în care a fost asumată. 

 
3. Promisiunea publică de recompensă. 
 
3.1. Reglementare legală. Această instituţie juridică este una de noutate, fiind 

reglementată expres pentru prima dată în legislaţia noastră, ca izvor distinct de 
obligaţii din categoria actelor juridice unilaterale. Situaţiile practice în care poate 
apărea o astfel de ipoteză juridică sunt extrem de rare. Credem însă că legiuitorul a 
ales să abordeze problema promisiunii de recompensă într-un mod neaşteptat de 
amănunţit, dat fiind caracterul tipic de act juridic unilateral al acestei instituţii 
juridice. Astfel, este de observat încă de la început că promisiunea publică de 
recompensă beneficiază de două articole în actualul Cod civil (art. 1.328 şi art. 
1.329), fără a avea vreun corespondent în Codul civil anterior (de altfel, după cum 
am mai spus-o deja, Codul civil 1864 care şi-a încetat existenţa în anul 2011 nu 
reglementa sub nicio formă actul juridic unilateral). 

 
3.2. Noţiune şi delimitări necesare. Promisiunea de recompensă este un act 

juridic unilateral, întrucât emană de la o singură persoană, şi anume, de la 
persoana care face promisiunea. Se deosebeşte faţă de actul juridic bilateral 
(contract) şi, sub acest aspect, chiar şi faţă de actul juridic unilateral (promisiunea 
unilaterală despre care am vorbit mai sus) prin aceea că recompensa promisă este 
adresată, prin definiţie, unor persoane nedeterminate. 

Promisiunea de recompensă este un izvor de obligaţii întrucât persoana care 
promite o anumită prestaţie va fi obligată să şi-o îndeplinească; cu alte cuvinte, 
recompensa, odată promisă, trebuie plătită. 

Promisiunea publică de recompensă se deosebeşte faţă de contractul de joc şi 
pariu reglementat de art. 2.264 – 2.266 NCC (joc şi prinsoare, aşa cum era denumit 
de vechiul Cod civil, în art. 1.636 – 1.638) prin simplul fapt că acesta din urmă este 
un contract, un act juridic bilateral care conferă părţilor drepturi şi obligaţii 
specifice; în schimb, promisiunea de recompensă este un act juridic unilateral. 

 
3.3. Efectele promisiunii de recompensă. Forţa obligatorie a promisiunii. 

Promisiunea de recompensă produce, ca orice act juridic (unilateral sau bilateral) 
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anumite efecte, mai exact, anumite obligaţii. Fiind vorba doar despre o singură 
persoană, rezultă că numai această persoană se va obliga printr-un astfel de act 
juridic. Prin urmare, ca orice act juridic, şi promisiunea de recompensă este supusă 
principiului obligativităţii (reglementat expres de art. 1.270 din noul Cod civil[8]), 
cu precizarea, că, aşa cum vedea, există o excepţie de la irevocabilitatea actelor 
juridice, excepţie care este de esenţa promisiunii publice de recompensă. 

În aplicarea principiului forţei obligatorii a promisiunii publice de recom-
pensă, persoana care promite în mod public recompensa în schimbul executării 
unei prestaţii este obligat sa facă plata. Obligaţia de plată a recompensei promise 
subzistă nu numai atunci când cel care execută prestaţia ştia despre acea 
recompensă, ci chiar şi în cazul în care prestaţia a fost executată fără a se cunoaşte 
promisiunea. 

Dacă prestaţia a fost executată de mai multe persoane împreună, recompensa 
se împarte între ele, potrivit contribuţiei fiecăreia la obţinerea rezultatului, iar dacă 
aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal. Atunci când 
prestaţia a fost executată separat de mai multe persoane, recompensa se cuvine 
aceleia care a comunicat cea dintâi rezultatul. 

 
3.4. Revocarea promisiunii. În cazul promisiunii publice de recompensă, spre 

deosebire de celelalte acte juridice, care nu pot fi revocate din moment ce au fost 
semnate (aspect ce derivă din principiul obligativităţii), avem de-a face cu o 
excepţie veritabilă de la principiul irevocabilităţii actelor juridice. Astfel, potrivit 
legii, promisiunea publică de recompensă poate fi revocată în aceeaşi formă în care 
a fost facută publică sau într-o formă echivalentă. Cu privire la efectele revocării, 
trebuie să deosebim între două situaţii posibile: prestaţia nu fusese executată de 
nicio persoană ; prestaţia fusese deja executată. 

În primul caz, odată revocată, promisiunea nu mai există, nu mai produce 
niciun efect, astfel că dacă prestaţia cerută nu a fost încă executată de nicio 
persoană până la data revocării, promisiunea de recompensă se stinge. Dacă însă 
revocarea a fost făcută fără justă cauză, autorul promisiunii datorează o despă-
gubire echitabilă care nu va putea depăşi recompensa promisă celor care înainte de 
publicarea revocării au făcut cheltuieli în vederea executării prestaţiei. Cu toate 
acestea, promitentul nu datorează despăgubiri, dacă dovedeşte că rezultatul cerut 
nu putea fi obţinut. Dreptul la acţiunea în despăgubire se prescrie în termen de un 
an de la data publicării revocării. 

În cel de-al doilea caz, revocarea nu mai produce efecte faţă de cel care, mai 
înainte de publicarea ei, a executat prestaţia; aşadar, revocarea este inopozabilă, 
dacă nu a fost făcută în forma cerută de lege. Într-o astfel de situaţie, chiar dacă a 
fost revocată, promisiunea de recompensă trebuie plătită celui care a executat 
prestaţia cerută (credem că, şi în acest caz, dreptul la acţiune prin care se solicită 
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plata promisiunii se prescrie în acelaşi termen special de un an, iar nu în termenul 
general de 3 ani). În schimb, revocarea va produce efecte faţă de toate celelalte 
persoane, urmând ca promisiunea de recompensă să se stingă, cu aplicarea tuturor 
regulilor arătate în prima ipoteză. 

 
 
[1] De pildă, C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., pag. 100. Autorii propun să fie inclus 

în categoria actelor unilaterale contractul în folosul altuia (stipulaţia pentru altul), 
chestiune care nu poate fi acceptată, în opinia noastră, întrucât obligaţia promi-
tentului este una asumată faţă de o altă parte, astfel că indiferent de caracterul 
sinalagmatic sau nu al obligaţiei, actul juridic care conţine stipulaţia este 
întotdeauna bilateral. 

[2] S-au mai susţinut şi alte ipoteze de manifestare a actului juridic unilateral 
care, în mod evident, trebuie respinse, nefiind fundamentate (pentru enumerarea 
lor, a se vedea L. Pop, op.cit., pag. 332). De pildă, actul de revocare a unui contract 
sau de declarare a rezoluţiunii unui contract, declararea simulaţiei, acceptarea 
cesiunii de creanţă; aceste situaţii şi alte ipoteze juridice similare, fiind manifestări 
ale drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere in cadrul unui contract, nu pot fi 
considerate, în mod logic, manifestări unilaterale de voinţă, ele fiind sinalagmatice, 
corelative unor alte obligaţii. 

[3] Aşa cum arătam, Codul civil Quebec, Codul civil italian şi alte coduri civile 
preferă să enumere izvoarele obligaţiilor de o manieră mult mai simplă, similară 
enumerării făcute de doctrina noastră anterioară. Astfel, potrivit codurilor care 
merg pe această linie de abordare legislativă, obligaţiile derivă din contract, 
precum şi din orice act sau fapt de care legea leagă producerea anumitor efecte ale 
obligaţiilor (art. 1.371 C.C.Q., art. 1.173 C. civ. italian). 

[4] Actul juridic unilateral poate avea un obiect patrimonial (de pildă, 
promisiunea unilaterală de a contracta) sau nepatrimonial (de exemplu, actul de 
recunoaştere a filiaţei). Evident, ceea ce prezintă un interes mai mare în dreptul 
civil obligaţional este legatul testamentar, adică partea din testament care conţine 
dispoziţii patrimoniale şi care produce astfel, efecte juridice, prin transferul 
dreptului de proprietate asupra bunurilor defunctului către succesor. 

[5] Îndeplinirea sau neîndeplinirea acestor condiţii se raportează, firesc, doar în 
persoana autorului actului; exemplificăm cu o situaţie relevantă din practica 
instanţelor noastre judecătoreşti, în care s-a reţinut că o declaraţie notarială, fiind 
un act unilateral de voinţă, poate fi anulat pentru vicierea consimţământului doar 
la cererea emitentului (C. Ap. Braşov, S. Civ. nr. 655/ap/2004, citată în noul Cod 
civil, pag. 656). Soluţia ni se pare corectă, viciile de consimţământ atrăgând, şi sub 
imperiul vechiului Cod civil, ca în prezent, nulitatea relativă. Or, nulitatea relativă 
poate fi cerută numai de către părţi; în cazul de faţă, singura „parte” este autorul 
actului juridic unilateral, astfel că numai acesta poate invoca motivul de nulitate. 
Cu toate acestea, nu trebuie să omitem că toate cauzele de nulitate care privesc 
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vicierea consimţământului în materia dreptului contractual sunt aplicabile şi 
actelor unilaterale. 

[6] Potrivit art. 1.186 NCC : „(1) Contractul se încheie în momentul şi în locul în care 
acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi 
sunt imputabile. (2) De asemenea, contractul se consideră încheiat în momentul în care 
destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l înştiinţa pe ofertant, 
dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părţi, al uzanţelor sau potrivit 
naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod”. Regula este reluată şi în art. 1.201 
alin. (1) NCC, potrivit căruia „Oferta, acceptarea, precum şi revocarea acestora produc 
efecte numai din momentul în care ajung la destinatar, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă 
de ele din motive care nu îi sunt imputabile ”. 

[7] L. Pop., op.cit., pag. 337. Justificarea dată de autorul citat pentru o altă 
denumire a noţiunii despre care vorbim aici ni se pare justă şi, prin urmare, 
achiesăm la o astfel de opinie; termenul „promisiune” poate crea confuzii, în 
opinia autorului, cu promisiunea de a contracta, care face obiectul dreptului 
contractual stricto-sensu. 

[8] Concluzia rezultă şi din dispoziţiile art. 1.325 NCC care stipulează expres că 
regulile aplicabile contractelor se aplică în mod corespunzător şi actelor juridice 
unilaterale 


