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Abstract  
 
Condition and term – the forms of the civil legal action in the regulation of the new 

Civil Code 
In this study, the author describes certain relevant issues regarding the forms of the 

civil legal action. Thus, the first part of the study provides us certain clarifications related to 
the classification of the obligations depending on their source, the condition and 
conditional obligation, the term and obligation affected by the term. 

The structure and content of the study reveal the following issues: the detailed 
description of the forms of obligations, the definition of each obligation, its classification 
and legal content according to the regulations of the new Civil Code. 

Finally, the author provides us certain considerations resulting from the description of 
the condition and term as forms of the civil legal action. 
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1. Noţiuni introductive  
 
1.1 Scurte consideraţii prealabile. Actualul cod civil clasifică obligaţiile în mai 

multe categorii. După cum se ştie, actualul cod civil reţine o primă clasificare 
importantă a obligaţiilor, clasificare făcută în funcţie de izvorul acestora, sens în 
care avem obligaţii care izvorăsc din contract, din actul juridic unilateral, din faptul 
juridic (licit sau ilicit) şi din lege. De asemenea, din actuala reglementare legală, 
observăm şi că obligaţiile pot fi perfecte sau imperfecte (naturale), diferenţa dintre 
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cele două tipuri de obligaţii fiind dată de caracterul coercitiv al dreptului credi-
torului de a cere de la debitor executarea obligaţiei. În fine, o altă clasificare, pe 
care intenţionăm să o abordăm în prezentul material, se face în funcţie de anumite 
elemente ce pot afecta obligaţia. Aceste elemente care pot modifica efectele 
obişnuite şi fireşti ale obligaţiei se numesc, în materia noastră, modalităţi (moda-
lităţile obligaţiilor). Din acest punct de vedere, al existenţei sau inexistenţei unei 
modalităţi, avem, potrivit actualului cod civil, trei categorii de obligaţii, respectiv: 
obligaţii pure şi simple, obligaţii simple şi obligaţii afectate de modalităţi. 

 
1.2. Concepte legale. Obligaţiile pure şi simple ar trebui, teoretic, să constituie 

regula; noi le prezentăm ca fiind punctul de plecare al abordării, întrucât pot fi 
comparate mai uşor cu celelalte tipuri de obligaţii, dar şi pentru o mai bună 
înţelegere a materiei. Aceste obligaţii nu sunt susceptibile de modalităţi, ceea ce 
înseamnă că niciodată nu vor putea fi afectate de vreun element care să le altereze 
specificul. Acest specific este unul cât se poate de clar, reprezentând, practic, 
exemplul tipic al obligaţiei născute dintr-un contract, în care avem două părţi 
contractante iar obligaţiile nu pot fi executate decât imediat. 

Obligaţii simple nu sunt afectate de nicio modalitate, astfel că şi acestea, ca şi 
obligaţiile pure şi simple, pot fi executate imediat, din proprie iniţiativă sau la 
cererea creditorului. Diferenţa faţă de obligaţiile pure şi simple constă în faptul că 
obligaţiile simple pot fi afectate de modalităţi, lucru care este exclus în cazul 
obligaţiilor pure şi simple. Prin urmare, o obligaţie contractuală se prezumă că este 
una simplă, însă se poate face dovada că, în fapt, această obligaţie este afectată de 
vreuna dintre modalităţile prevăzute de lege. Elementul care afectează caracterul 
de obligaţie simplă trebuie să fie însă rezultatul voinţei părţilor (mai mult, legea 
precizează că obligaţia este simplă, iar nu condiţională, dacă eficacitatea sau 
desfiinţarea ei depinde de un eveniment care, fără ca părţile să ştie, avusese deja 
loc în momentul în care debitorul s-a obligat sub condiţie). 

Obligaţii afectate de modalităţi sunt, după cum se poate deduce din denumirea 
lor, mai complexe (nefiind simple), şi vor face, în cele ce urmează, obiectul 
studiului nostru. Aceste obligaţii cuprind, în mod esenţial, o anumită modalitate 
încă de la momentul naşterii lor, adică, încă de la momentul semnării convenţiei, 
potrivit celor asumate de părţile contractante. Modalităţile ce pot afecta o obligaţie 
sunt termenul şi condiţia, astfel că abordarea se va face, în mod inerent dar şi 
eficient, în funcţie de aceste două noţiuni. 

 
2. Condiţia şi obligaţia condiţională  
 
2.1. Noţiunea condiţiei. În doctrina juridică tradiţională, condiţia, ca moda-

litate a actului juridic, a fost definită, constant şi invariabil, pe temeiul dispoziţiilor 
codului civil anterior, ca fiind acel element viitor şi incert ca realizare, de care 
depinde naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei. Codul civil 1864 oferea o 
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abordare amplă a condiţiei, a tipurilor de condiţie şi a efectelor pe care condiţia le 
putea produce. Actualul cod civil reglementează, într-o manieră, concisă dar 
coerentă, condiţia, ca modalitate a actului juridic civil (art. 1.399 – 1.410 NCC). 

În prezent, obligaţia condiţională (sau obligaţia sub condiţie, afectată de 
modalitatea condiţiei) este definită expres de lege ca fiind acea obligaţie a cărei 
eficacitate sau desfiinţare depinde de un eveniment viitor şi nesigur; acest eveni-
ment viitor şi nesigur ca realizare, poartă denumirea juridică de condiţie. 

 
2.2. Clasificarea condiţiilor. Condiţia, ca modalitate a actului juridic civil, 

poate fi de două feluri, respectiv condiţie suspensivă şi condiţie rezolutorie; 
efectele acestora sunt esenţial diferite. 

Condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea 
obligaţiei (art. 1.400 NCC), adică naşterea în mod valabil a obligaţiei; în funcţie de 
îndeplinirea sau nu a acestei condiţii se vor produce sau nu efectele specifice ale 
obligaţiei. De pildă, în contractul de vânzare se stipulează o clauză potrivit căreia 
dreptul de proprietate asupra autoturismului se va transfera la cumpărător doar 
dacă vânzătorul îşi va cumpăra un alt autoturism; sau în contractul de vânzare al 
unei locuinţe se stipulează că proprietatea se va transfera la cumpărător numai 
dacă vânzătorul îşi va găsi o altă locuinţă în care să se poată muta. 

Condiţia este rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desfiinţarea 
obligaţiei (art. 1.401 NCC); în funcţie de îndeplinirea sau neîndeplinirea acestei 
condiţii se va stabili dacă obligaţia va mai produce sau nu efectele specifice, dacă 
însuşi contractul va rămâne valabil. De pildă, în contractul de vânzare se prevede 
că, în cazul în care cumpărătorul unui autoturism nu îşi va obţine permisul de 
conducere, vânzarea se va desfiinţa cu efecte retroactive; sau, în contractul de 
vânzare al unui teren se prevede că, în cazul în care cumpărătorul nu va reuşi 
schimbarea categoriei de folosinţă a acestuia din teren agricol în teren construibil, 
contractul se va desfiinţa, de asemenea, cu efect retroactiv. 

În cazurile în care nu se poate stabili cu exactitate natura condiţiei, legea 
instituie şi o prezumţie, menită să lămurească efectele acesteia. Astfel, până la 
proba contrară, condiţia se prezumă a fi rezolutorie (iar nu suspensivă), ori de câte 
ori scadenţa obligaţiilor principale precedă momentul la care condiţia s-ar putea 
îndeplini. 

 
2.3. Condiţii ineficace. Legea reglementează expres anumite situaţii în care o 

condiţie, deşi stabilită ca atare într-o convenţie ca urmare a înţelegerii părţilor, nu 
produce niciun efect, fiind, cu alte cuvinte, o condiţie ineficace. Avem în vedere 
aici condiţiile imposibil de îndeplinit, cele contrare legii şi bunelor moravuri, 
precum şi condiţiile suspensive pur potestative. 

Condiţia imposibilă este condiţia care, în mod evident, nu poate fi realizată 
niciodată. 
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Condiţia contrară legii este o condiţie ilicită, o condiţie suspensivă sau rezo-
lutorie care încalcă anumite dispoziţii imperative ale legii iar condiţia contrară 
bunelor moravuri este o condiţie imorală, o condiţie care încalcă regulile decenţei, 
conduita morală, tradiţiile, obiceiurile comunităţii. 

Toate aceste condiţii sunt considerate nescrise, ceea ce înseamnă că, întocmai ca 
orice altă clauză considerată nescrisă, nu produce niciun efect. Practic, aşa cum 
rezultă din toată reglementarea actualului cod civil (absolut inedită din acest punct 
de vedere), o convenţie prin care se impune o astfel de condiţie este lovită de 
nulitate parţială, în sensul că numai clauza respectivă, ce conţine condiţia 
imposibilă, ilicită sau imorală este lovită de nulitate. Contractul va rămâne valabil 
iar clauza considerată nescrisă va fi înlocuită de drept cu dispoziţiile legale 
aplicabile, desigur, dacă este posibil (art. 1.255 NCC). Cu toate acestea, dacă acea 
condiţie – care, prin ipoteză, se dovedeşte a fi imposibilă, ilicită sau imorală –, 
reprezintă ea însăşi cauza contractului (cum ar fi, de pildă, în cazul contractelor 
aleatorii), sancţiunea va fi nulitatea absolută; subliniem însă aici că, într-o atare 
ipoteză, este vorba despre nulitatea absolută a contractului, în întregul său, nu 
doar a clauzei prin care s-a instituit condiţia respectivă. 

Condiţia pur potestativă este condiţia ce depinde exclusiv de voinţa debitorului. 
Practic, este o condiţie stipulată sau impusă într-un contract prin care obligaţia 
unei părţi va fi prestată doar dacă acea parte doreşte să o execute. Clauza în care 
este inclusă o astfel de condiţie trebuie să releve un înţeles potestativ inechivoc, fie 
expres (printr-o declaraţie de genul ” mă oblig dacă vreau ”) fie implicit (prin clauze 
care, în fapt, dau posibilitatea debitorului de a alege, după propria sa voinţă, dacă 
va executa sau nu obligaţia, fără a fi supus vreunei sancţiuni). Soluţia oferită de 
legea civilă actuală este pe cât de justă, pe atât de tranşantă şi de clară : obligaţia 
contractată sub o condiţie suspensivă ce depinde exclusiv de voinţa debitorului nu 
produce niciun efect (art. 1.403 NCC). Aşadar, este nulă o clauză contractuală în 
care obligaţia ia naştere doar dacă vrea debitorul (condiţie suspensivă pur 
potestativă). 

Trei precizări trebuie făcute însă, aici, cu privire la condiţia potestativă. 
În primul rând, faţă de reglementarea expresă a actualui cod civil, care 

sancţionează doar condiţia suspensivă pur potestativă asumată de debitor, rezultă, 
per a contrario, că o condiţie pur potestativă (suspensivă sau rezolutorie) poate fi 
asumată în mod valabil de către creditorul obligaţiei (exemplul tipic este pactul de 
opţiune, reglementat de art. 1.278 NCC, în care beneficiarul pactului, care este şi 
creditorul obligaţiei de vânzare, va putea decide, după libera sa apreciere, dacă va 
cumpăra sau nu bunul respectiv). 

În al doilea rând, constatăm faptul că o condiţie rezolutorie, chiar dacă este 
potestativă, este valabil asumată de către debitor, iar în această materie codul civil 
oferă chiar aplicaţii (de pildă, în vânzarea cu pact de răscumpărare reglementată 
de art. 1.758 NCC, vânzătorul, care este debitorul obligaţiei de vânzare, îşi poate 
asuma în mod valabil, obligaţia rezolutorie pur potestativă, care constă în dreptul 
său de a decide, după cum va considera de cuviinţă, răscumpărarea bunului). 
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În al treilea rând, în doctrina juridică şi în jurisprudenţa întemeiată pe vechiul 
cod civil s-a admis constant că o condiţie potestativă simplă este perfect valabilă, 
spre deosebire de condiţia pur potestativă. De altfel, textul art. 1.403 NCC sancţio-
nează explicit, cu lipsirea de efecte juridice, doar condiţia pur potestativă, nu şi pe 
cea potestativă simplă, fiind un argument suficient pentru care şi noi considerăm, 
alături de majoritatea autorilor, că cea din urmă condiţie poate fi stipulată în mod 
legal de către părţi în contract. Condiţia potestativă simplă este acea condiţie care 
depinde nu doar de voinţa uneia dintre părţi, ci şi de un fapt exterior sau de fapta 
unei alte persoane pentru care debitorul nu este ţinut să răspundă. 

În concluzie, doar condiţia suspensivă pur potestativă, asumată de debitor, 
este ineficace. 

 
2.4. Actele juridice având ca obiect o obligaţie condiţională. Plecând de la 

principiul libertăţii contractuale şi dat fiind faptul că o astfel de ipoteză nu ar fi 
contrară legii, legea reglementează expres caracterul transmisibil al obligaţiei 
afectate de condiţie. Astfel, potrivit art. 1.408 NCC, obligaţia afectată de condiţie 
este transmisibilă, drepturile dobânditorului fiind însă supuse aceleiaşi condiţii; cu 
alte cuvinte, cel care dobândeşte o astfel de obligaţie va fi obligat să respecte 
caracterul condiţional ale acesteia, întrucât sub nicio formă transferul nu o 
transformă din obligaţie afectată de modalităţi în obligaţie pură si simplă (desigur, 
cu excepţia cazului în care cealaltă parte este de acord cu o astfel de transformare). 
Practic, transmisiunea unei obligaţii condiţionale se poate face prin cesiunea 
contractului (când se transferă în întregime contractul care conţine obligaţia 
condiţională, potrivit art. 1.315 – 1.320 NCC), prin novaţie (novaţie subiectivă cu 
schimbare de debitor sau chiar şi novaţie obiectivă, atunci când se elimină şi 
condiţia, încheiată potrivit art. 1.609 – 1.614 NCC), sau, în fine, prin cesiune de 
creanţă (art. 1.566 şi urm. NCC), respectiv prin preluare de datorie (art. 1.509 – 
1.608 NCC). 

Creditorul poate, chiar înainte de îndeplinirea condiţiei, să facă orice acte de 
conservare a dreptului său. În lipsă de stipulaţie sau prevedere legală contrară, 
fructele culese ori încasate înaintea îndeplinirii condiţiei se cuvin proprietarului 
sub condiţie rezolutorie. 

 
2.5. Îndeplinirea condiţiei. Îndeplinirea sau, dimpotrivă, neîndeplinirea con-

diţiei, este o chestiune esenţială în determinarea efectelor contractului, având în 
vedere faptul că vorbim despre o obligaţie condiţională, adică o obligaţie afectată 
de modalitatea condiţiei. Practic, în funcţie de acest aspect, se va stabili dacă obli-
gaţia asumată va lua naştere sau, dimpotrivă, dacă se va stinge, ori dacă obligaţia 
va suferi modificări. Esenţial de reţinut este faptul că, spre deosebire de termen, 
care se va împlini, aşa cum vom vedea, cu siguranţă (în mod cert), condiţia, prin 
definiţie, se poate îndeplini sau, dimpotrivă, este posibil să nu se îndeplinească 
niciodată; de aici, din acest element de deosebire derivă toate consecinţele pe care 
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le produce faptul îndeplinirii / neîndeplinirii condiţiei. Însă, înainte de orice 
discuţii referitoare la îndeplinirea condiţiei, se cuvine să precizăm un aspect care 
elimină, din capul locului, orice discuţii pe această temă, şi anume, faptul că legea 
recunoaşte dreptul părţii de a renunţa la condiţie. Astfel, potrivit art 1.406 NCC, 
partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiţia este liberă să renunţe 
unilateral la aceasta, atât timp cât condiţia nu s-a îndeplinit. În mod automat, 
renunţarea la condiţie face ca obligaţia să devină simplă, adică nu va mai fi afectată 
de condiţie. 

Ceea ce trebuie însă lămurit, cu adevărat, aici, este modul în care se constată 
îndeplinirea condiţiei, întrucât, deşi nu ar trebui să creeze probleme, acest aspect 
poate duce, totuşi, la discuţii contradictorii între părţile contractante. Sub acest 
aspect, legea vine cu câteva reguli şi criterii, menite să elimine, pe cât posibil, astfel 
de controverse. 

Astfel, primul principiu aplicabil este acela că îndeplinirea condiţiei se 
apreciază, în mod firesc, după criteriile stabilite de părţi sau pe care acestea este 
probabil să le fi avut în vedere, după împrejurări. Dacă şi aceste criterii, deşi con-
venite de părţi, lasă loc, în continuare, unor neînţelegeri între părţile contractante, 
se vor aplica, în subsidiar, alte reguli prevăzute de lege, reguli obligatorii în 
temeiul cărora se poate lămuri aspectul în discuţie. Aceste reguli pleacă de la două 
ipoteze de lucru, şi anume, fie de la existenţa unei condiţii care trebuie să se 
producă, fie de la existenţa unei condiţii care nu trebuie să se producă. 

În prima situaţie, când obligaţia este contractată sub condiţia producerii unui 
eveniment într-un anumit termen, condiţia este socotită neîndeplinită, în mod 
logic, dacă termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă (de pildă, un 
acţionar al unei societăţi pe acţiuni se obligă să îşi vândă acţiunile pe care le are în 
proprietate, doar dacă, până la o anumită dată, expres stipulată, preţul acţiunilor 
va scădea cu 50 %; dacă la acea dată, preţul acţiunilor nu a scăzut conform 
convenţiei, este cert că nu s-a îndeplinit condiţia). Legea mai prevede că, în lipsa 
unui termen, condiţia se consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că 
evenimentul nu se va produce (de pildă, în exemplul dat, dacă societatea emitentă 
a acţiunilor va intra în faliment, este cert că nu se va mai îndeplini condiţia, pentru 
simpul fapt că legea instituie o interdicţie specială de tranzacţionare a acţiunilor în 
acest caz, astfel că, implicit, nu mai putem vorbi despre un preţ al acestora). 

În cea de-a doua situaţie, când obligaţia este contractată sub condiţia că un 
eveniment nu se va produce într-un anumit termen, condiţia se consideră înde-
plinită dacă evenimentul nu s-a produs până la acel termen; în lipsa unui termen, 
condiţia nu se consideră îndeplinită decât atunci când este sigur că evenimentul nu 
se va produce. 

Următoarea categorie de reguli referitoare la această chestiune are în vedere 
acţiunea părţii cu privire la îndeplinirea / neîndeplinirea condiţiei convenite. 
Aceste reguli constituie, de fapt, o sancţiune aplicată părţii care, prin atitudinea sa 
activă sau chiar omisivă, intervine cu rea-credinţă în evoluţia şi soarta acelui 
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eveniment viitor, eveniment convenit de părţi ca fiind condiţie. Sancţiunea este 
firească, dat fiind că, în acest mod, este afectat cel de-al doilea element caracteristic 
al condiţiei (ca modalitate a actului juridic civil), şi anume, caracterul incert, 
nesigur al acesteia. În principiu, oricare dintre părţile contractante poate interveni 
în evoluţia evenimentelor care reprezintă condiţia convenită prin contract. Însă, în 
cazul în care caracterul incert este profund şi în mod evident alterat prin voinţa 
uneia dintre părţi, legea trebuie să intervină categoric (şi o face), instituind soluţiile 
aplicabile. Astfel, condiţia se consideră îndeplinită dacă debitorul obligat sub 
această condiţie împiedică realizarea ei. Tot astfel, condiţia se consideră neînde-
plinită dacă partea interesată de îndeplinirea condiţiei determină, cu rea-credinţă, 
realizarea evenimentului. 

Constatarea îndeplinirii sau, după caz, a neîndeplinirii condiţiei, este un aspect 
(esenţial, obligaţia fiind, prin ipoteză condiţională) lăsat de lege, în mod firesc, la 
latitudinea părţilor, care ar trebui să se înţeleagă în acest sens. Dacă există însă 
controverse (ceea ce este destul de probabil), legea acordă expres posibilitatea 
formulării unei cereri judiciare, în sensul că partea interesată poate cere oricând 
instanţei să constate îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei. 

 
2.6. Efectele îndeplinirii condiţiei. Efectele pe care le produce îndeplinirea 

unei condiţii sunt reglementate de art. 1.407 NCC, text de lege care disociază aceste 
efecte, în mod riguros, în funcţie de natura suspensivă sau, dimpotrivă, rezolu-
torie, a condiţiei. 

Prima regulă, general aplicabilă, indiferent de tipul condiţiei, este aceea că o 
condiţie constatată ca fiind îndeplinită este prezumată a produce efecte retroactiv, 
din momentul încheierii contractului, dacă din voinţa părţilor, natura contractului 
ori dispoziţiile legale nu rezultă contrariul. Deosebirile de efecte specifice pe care le 
produce fiecare dintre cele două tipuri de condiţie sunt însă evidente şi importante, 
astfel că se impune a fi lămurite. 

Astfel, efectele retroactive în cazul condiţiei suspensive, au semnificaţia 
consfinţirii obligaţiilor asumate. În caz de îndeplinire a unei astfel de condiţii, 
debitorul este obligat la executare ca şi cum obligaţia ar fi fost simplă. Practic, 
obligaţia de executare a prestaţiei se confirmă, devine certă, la adăpost de orice 
dubiu; ea trebuie îndeplinită întocmai aşa cum a fost asumată. Mai mult, caracterul 
retroactiv se păstrează şi în privinţa actelor juridice încheiate deja, în sensul că 
actele încheiate de proprietarul sub condiţie suspensivă sunt valabile în cazul 
îndeplinirii condiţiei (sunt consolidate, confirmate) şi produc efecte de la data 
încheierii lor. 

În schimb, efectele retroactive ale îndeplinirii unei condiţii rezolutorii au 
semnificaţia, întocmai ca şi în cazul rezoluţiunii contractului, desfiinţării contrac-
tului şi, implicit, a tuturor obligaţiilor asumate prin acest contract. Se consfinţeşte 
practic, faptul că acele obligaţii nu mai trebuie îndeplinite şi că nu trebuiau 
îndeplinite niciodată. Pe cale de consecinţă, atunci când condiţia rezolutorie 
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produce efecte retroactive, în caz de îndeplinire, fiecare dintre părţi este obligată să 
restituie celeilalte prestaţiile pe care le-a primit în temeiul obligaţiei ca şi cum 
obligaţia însăşi nu ar fi existat niciodată (într-o astfel de situaţie, dispoziţiile legale 
referitoare la restituirea prestaţiilor se vor aplica în mod corespunzător). Există însă 
o excepţie (ca şi în cazul rezilierii), şi anume în cazul contractelor cu executare 
continuă (contractul de furnizare) sau succesivă (contractul de locaţiune) afectate 
de o condiţie rezolutorie; în acest caz, îndeplinirea condiţiei, în lipsa unei stipulaţii 
contrare, nu are niciun efect asupra prestaţiilor deja executate. 

 
3. Termenul şi obligaţia afectată de termen 
 
3.1. Aspecte introductive. Noţiune şi clasificarea termenelor. Și cea de-a doua 

modalitate a actului juridic cunoaşte, în doctrină, o definiţie pe cât de concisă, pe 
atât de clară, definiţie pe care o întemeiem însă, în prezent, pe dispoziţiile noului 
cod civil. Termenul este modalitatea actului juridic civil care constă într-un eveni-
ment viitor dar sigur ca realizare (spre deosebire de condiţie, unde, în mod esenţial, 
evenimentul trebuia să fie nesigur, incert), de care depinde executarea sau, dimpo-
trivă, stingerea obligaţiei asumate. 

Spre deosebire de condiţie, unde cea mai importantă clasificare făcută de 
Codul civil este cea între condiţia suspensivă şi condiţia rezolutorie, în cazul terme-
nului, vorbim despre două clasificări, ambele deopotrivă de importante. Prima 
clasificare se face în funcţie de efectele termenului; cea de-a doua clasificare se face 
în funcţie de modul de stabilire a termenului. 

În funcţie de efectele pe care le poate produce împlinirea unui termen stabilit 
cu privire la executarea unei obligaţii, există două tipuri de termene, respectiv: 

 termenul suspensiv (care amână sau suspendă executarea); termenul 
suspensiv este, aşadar, acel termen care, până la împlinirea sa, amână executarea 
obligaţiei, iar la momentul împlinirii termenului, obligaţia trebuie executată, sub 
sancţiunile prevăzute de lege; 

 termenul extinctiv (care duce la extincţia unei obligaţii); termenul extinctiv 
este acel termen care, la împlinirea sa, atrage automat stingerea obligaţiei, obligaţie 
care, aşa cum vom vedea, se consideră că nu a existat niciodată. 

În funcţie de modul de stabilire a termenului, există trei tipuri de termene : 
 Termen convenţional, termen care este convenit de părţi prin contractul 

încheiat ; 
 Termen judiciar, termen care este stabilit de instanţă; 
 Termen legal, termen care este prevăzut în mod expres de lege. 
Termenul convenţional se concretizează în situaţiile tipice şi practice în care 

părţile stabilesc, în contract, unul din cele două tipuri de termene, suspensiv sau 
extinctiv, prevăzând, de cele mai multe ori, în mod expres şi detaliat, consecinţele 
juridice ale împlinirii termenului. Termenul judiciar este fixat de instanţă, la cererea 
uneia dintre părţi (însă ţinând seama de câteva elemente prevăzute de lege, cum ar 
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fi natura obligaţiei, situaţia părţilor şi orice alte împrejurări), atunci când părţile 
convin să amâne stabilirea termenului sau lasă uneia dintre ele sarcina de a-l stabili 
şi când, după o durată rezonabilă de timp, termenul nu a fost încă stabilit; instanţa 
poate, de asemenea, să fixeze termenul atunci când, prin natura sa, obligaţia presu-
pune un termen şi nu există nicio convenţie prin care acesta să poată fi determinat. 
Pentru celeritate, având în vedere că vorbim despre un element esenţial al con-
tractului care-l conţine, cererea pentru stabilirea termenului se va putea soluţiona 
potrivit regulilor aplicabile ordonanţei preşedinţiale (cererea este însă supusă 
prescripţiei, ce începe să curgă de la data încheierii contractului). În fine, termenul 
legal, impus în mod expres şi inechivoc de lege, reprezintă, de asemenea, o situaţie 
destul de frecventă în practică, fiind incident, de regulă, doar atunci când părţile 
nu au stipulat un termen de comun acord. Vorbim aici, desigur, pentru a evita 
orice confuzii, despre termenul de drept substanţial, ca modalitate a actului juridic, 
în funcţie de care, aşa cum s-a arătat, se determină executarea sau stingerea 
obligaţiei asumate, iar nu despre termenul procedural, care face obiectul dreptului 
procesual civil şi care are cu totul altă natură juridică şi o altă sancţiune în caz de 
nerespectare (de cele mai multe ori, decăderea din dreptul de a mai acţiona pe cale 
judecătorească). Exemple de termene substanţiale (materiale) legale sunt prevăzute 
în legislaţia noastră, însă amintim doar câteva cazuri reprezentative din actualul 
cod civil : termenul extinctiv de 15 zile pentru plata preţului bunului mobil vândut 
(art. 1.727 NCC), termenele (suspensive) de 10 zile (pentru bunuri mobile) şi de  
30 de zile (pentru bunuri imobile) în care se exercită dreptul de preempţiune  
(art. 1.730 NCC), etc. 

În fine, mai amintim şi aspectul cu adevărat inedit adus de noile reglementări 
legale, şi anume, conceptul de termen rezonabil, utilizat frecvent de codul civil în 
vigoare, cum ar fi, de pildă, termenul pentru denunţarea viciilor ascunse sau 
termenul de înlocuire a bunului în perioada de garanţie, însă acesta se poate referi, 
mai degrabă, la un termen procesual iar nu la unul material. 

 
3.2. Beneficiul termenului. Regula generală aplicabilă. Chestiunile legate de 

beneficiul termenului prezintă o importanţă majoră în materia noastră, dat fiind că, 
în funcţie de acest aspect, se vor stabili drepturile şi obligaţiile pe care le au părţile 
până la data împlinirii termenului. Practic, problema esenţială şi concretă, din acest 
punct de vedere, pe care va trebui să o rezolvăm, este dacă, într-un raport obliga-
ţional afectat de un termen suspensiv (termen până la care este amânată executarea 
obligaţiei), creditorul poate cere executarea obligaţiei înainte ca acest termen să se 
fi împlinit. Cu alte cuvinte, dacă debitorul are stabilit, prin contract, un termen de 
plată, va putea creditorul să ceară această plată mai devreme ? 

Legea stabileşte reguli foarte importante, din punct de vedere al aplicaţiilor 
practice referitoare la beneficiul termenului. Astfel, prima regulă de reţinut în 
această chestiune : termenul profită debitorului, afară de cazul când din lege, din 
voinţa părţilor sau din împrejurări rezultă că a fost stipulat în favoarea creditorului 
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sau a ambelor părţi (art. 1.413 NCC). Ce vrea să spună această regulă ? Fiind 
stabilit, în principiu, un termen în beneficiul debitorului, înseamnă că, până la 
împlinirea termenului, acesta nu poate fi obligat sub nicio formă la executarea 
obligaţiei. Dacă, în schimb, din lege, din voinţa părţilor sau din împrejurări rezultă 
că termenul este stipulat în favoarea creditorului, înseamnă că acesta va putea cere 
anticipat îndeplinirea obligaţiei; în fine, aceeaşi este situaţia şi dacă termenul este 
stipulat în favoarea ambelor părţi. 

 
3.3. Renunţarea şi decăderea din beneficiul termenului. Beneficiul terme-

nului reprezintă, aşadar, faţă de importanţa problematicii, o regulă stabilită de 
lege, cu caracter de principiu, regulă de la care, însă, există două excepţii posibile, 
şi anume: 

 Renunţarea la beneficiul termenului; 
 Decăderea din beneficiul termenului. 
În oricare dintre aceste două situaţii, se va produce exigibilitatea anticipată a 

obligaţiei. Cu alte cuvinte, reţinem aşadar, că atât renunţarea la termen cât şi 
decăderea din beneficiul termenului fac ca obligaţia să devină exigibilă de îndată, 
astfel că, din momentul respectiv, creditorul va putea cere executarea obligaţiei, 
inclusiv cu exercitarea eventualelor drepturi de garanţie şi privilegii convenite. 
Asemănările dintre renunţare şi decădere se opresc însă aici, între cele două 
noţiuni existând deosebiri esenţiale legate de modul de declarare a renunţării la 
beneficiul termenului, respectiv de invocare a decăderii din beneficiul termenului. 

În ceea ce priveşte renunţarea, legea stipulează expres faptul că cel ce are 
beneficiul exclusiv al termenului poate renunţa oricând la acesta, fără a fi necesar 
consimţământul celeilalte părţi. De pildă, deşi debitorul are beneficiul unui termen 
de plată a unei sume de bani, el va putea renunţa la acest beneficiu şi va putea face 
plata înainte de termen. Soluţia este cât se poate de firească; dacă legea oferă un 
beneficiu exclusiv uneia dintre părţile contractante, este normal ca acea parte să 
poată renunţa când doreşte la acel beneficiu, aşa cum poate renunţa, de altfel, la 
orice drept (beneficiu) conferit de lege. 

În ceea ce priveşte decăderea din beneficiul termenului, lucrurile sunt ceva mai 
nuanţate. Spre deosebire de renunţarea la termen (pe care o poate exprima, după 
cum va considera de cuviinţă, partea contractantă în folosul căreia termenul este 
stipulat), decăderea este o sancţiune pe care o poate invoca cealaltă parte. Efectele 
decăderii sunt importante şi, de multe ori, grave, pentru că debitorul nu va mai 
avea dreptul de a invoca neîmplinirea termenului de plată, ci va trebui să 
plătească, de multe ori, cu mult mai devreme de acest termen, ceea ce îl poate 
pune, evident, într-o dificultate financiară. Din acest motiv, trebuie evitate şi 
eliminate situaţiile de exercitare abuzivă a drepturilor contractuale, astfel că este 
oportună reglementarea legală ce enumeră cazurile în care partea îndreptăţită 
poate invoca decăderea din beneficiul termenului. Enumerarea este expresă şi 
limitativă, este de strictă de interpretare, neputând fi, prin urmare, aplicată, prin 
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analogie, altor situaţii neprevăzute de lege (mai mult, încălcarea regulilor legale 
referitoare la decăderea din beneficiul termenului atrage, suplimentar, şi sancţi-
unea specifică clauzelor neuzuale, chestiune de noutate în dreptul nostru privat[1]). 
Mai precizăm aici că beneficiul termenului, aşa cum este acesta stabilit de lege, 
precum şi cauzele legale care atrag decăderea din beneficiul termenului, sunt 
aspecte care vizează strict persoana debitorului; prin urmare, în caz de pluralitate 
de debitori, decăderea unui debitor, chiar solidar, din beneficiul termenului, nu 
este opozabilă celorlalţi codebitori. 

 
3.4. Cazurile de decădere din beneficiul termenului. Enumerare. În concret, 

debitorul va fi decăzut din beneficiul termenului, la cererea creditorului, doar în 
următoarele trei situaţii reglementate exhaustiv de art. 1.417 NCC: 

– dacă se află în stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolvenţă declarată 
în condiţiile legii; 

– atunci când, cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa 
garanţiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie garanţiile promise; 

– atunci când, din culpa sa, debitorul ajunge în situaţia de a nu mai satisface o 
condiţie considerată esenţială de creditor la data încheierii contractului. 

Le vom aborda pe fiecare dintre acestea, chestiunea în discuţie fiind, aşa cum 
am subliniat deja, de o importanţă majoră. 

 
3.5. Insolvabilitatea şi insolvenţa debitorului. În primul caz, trebuie obser-

vată, în primul rând, deosebirea terminologică utilizată de Codul civil în ceea ce 
priveşte situaţia pecuniară în care se poate afla debitorul (mai exact, patrimoniul 
debitorului) şi care poate duce la decăderea din beneficiul termenului. Astfel, 
vorbim despre două noţiuni distincte, şi anume, despre insolvabilitate şi despre 
insolvenţă, termeni care nu trebuie confundaţi. 

Noţiunea de insolvabilitate este o noţiune largă, abstractă şi, din păcate, 
ambiguă, fiind dificil, în practică, de a stabili momentul la care aceasta intervine; 
mai mult, conceptul în discuţie poate da naştere la interpretări arbitrare, în funcţie 
de viziunea, de multe ori subiectivă, a celui care evaluează o astfel de situaţie. 
Pentru aceste motive, legea (actualul cod civil[2]) reglementează modul de determi-
nare a stării de insolvabilitate. Astfel, reţinem că starea de insolvabilitate rezultă 
din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării 
silite, faţă de valoarea totală a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se prevede 
altfel, această stare se constată de instanţă, care, în acest scop, poate ţine seama de 
anumite împrejurări, precum dispariţia intempestivă a debitorului, neplata unor 
datorii devenite scadente, declanşarea împotriva sa a unei proceduri de executare 
silită şi altele asemenea. 

În schimb, noţiunea de insolvenţă nu creează discuţii şi confuzii, întrucât legea 
specială (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă) reglementează inechivoc condiţiile în care instanţa de judecată va 
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declara această stare, momentul în care o persoană se află în stare de insolvenţă, 
precum şi consecinţele legale ce decurg din starea de insolvenţă. Aspectele în 
discuţie fac obiectul unei discipline de drept distincte, denumită procedura 
insolvenţei, însă este necesar să definim şi să înţelegem totuşi, aici, faţă de proble-
matica în discuţie, noţiunea de insolvenţă. Potrivit legii, insolvenţa este acea stare a 
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile[3]. Insolvenţa 
poate fi prezumată sau poate fi iminentă (art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014). 
Insolvenţa debitorului este prezumată (relativ) atunci când acesta, dupa 60 de zile 
de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; insolvenţa este iminentă atunci 
când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. Indiferent însă de 
caracterul prezumat sau iminent al insolvenţei, legea instituie o cerinţă obligatorie, 
denumită valoare-prag; această valoare reprezintă cuantumul minim al creanţei, 
pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. 
Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori (când insolvenţa debitorului 
este invocată de către creditorii acestuia), cât şi pentru debitor (când debitorul 
însuşi îşi invocă propria stare de insolvenţă), iar pentru salariaţii debitorului este în 
cuantum de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. În fine, odată fiind stabilite 
aceste elemente care definesc noţiunea de insolvenţă, mai trebuie ca această 
insolvenţă să fie declarată în condiţiile legii, aşa cum impun prevederile art. 417 
alin. (1) NCC, pentru a se putea invoca de către creditor decăderea debitorului din 
beneficiul termenului. Reţinem sub acest aspect, că declararea stării de insolvenţă 
cade în competenţa exclusivă a judecătorului sindic; acesta va putea declara starea 
de insolvenţă dacă va considera că sunt întrunite, în concret, cerinţele legale, sens 
în care va pronunţa o încheiere (hotărâre) judecătorească. Încheierea prin care s-a 
deschis procedura de insolvenţă face dovada deplină a intrării debitorului în starea 
de insolvenţă şi, pe cale de consecinţă, în materia care ne interesează aici, a 
decăderii acestuia din beneficiul termenului. Prin urmare, potrivit art. 1.417 NCC, 
orice creanţă asupra debitorului va deveni scadentă de la data deschiderii proce-
durii (scadenţă anticipată), chiar dacă termenul de executare (ca modalitate a 
actului juridic) nu fusese încă împlinit la acea dată. Trebuie însă să observăm 
contrarietatea evidentă între dispoziţiile Codului civil şi cele ale Legii nr. 85/2014 
referitoare la procedura insolvenţei; în acest sens, art. 123 din legea insolvenţei 
prevede expres faptul că dispoziţiile art. 1.417 din Codul civil nu sunt aplicabile. În 
fapt, decăderea va opera, în opinia noastră, însă numai cu respectarea strictă a 
procedurii de denunţare a contractelor, procedură particulară reglementată de 
legea insolvenţei, lege care are caracterul unei norme juridice speciale. 

 
3.6. Lipsa sau diminuarea garanţiilor. În cel de-al doilea caz de decădere din 

beneficiul temenului ne aflăm în situaţia concretă în care debitorul acţionează de 
aşa manieră încât să-i creeze creditorului suspiciunea că acesta din urmă nu va mai 
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putea să-şi valorifice creanţa. Potrivit legii, debitorul este decăzut din termen 
atunci când, cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa 
garanţiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie garanţiile promise. 

Prima ipoteză în care se consideră a fi îndeplinite premisele celui de-al doilea 
caz de decădere din beneficiul termenului este legată de garanţiile de plată. Într-o 
atare situaţie, debitorul a constituit în favoarea creditorului o garanţie pentru 
executarea obligaţiei la un anumit termen convenit in contract, de pildă, a 
constituit o ipotecă mobiliară asupra unui autoturism. Dacă garanţia respectivă – 
autoturismul ipotecat – este înstrăinat sau piere (din culpa gravă a debitorului), 
creditorul poate cere decăderea debitorului din beneficiul termenului. În cea de-a 
doua ipoteză, debitorul îşi asumă, prin convenţie, un termen de executare a unei 
obligaţii, promiţând că, pentru garantarea executării la timp a obligaţiei va aduce 
ca garanţie, până la o anumită dată, un autoturism, pentru a fi ipotecat. Dacă până 
la acea dată, autoturismul nu este ipotecat în favoarea creditorului, acesta din urmă 
va putea cere decăderea debitorului din termenul de executare a obligaţiei. 

Ambele ipoteze de mai sus – diminuarea garanţiilor sau neconstituirea garan-
ţiilor – vor putea atrage decăderea din termen doar dacă se face dovada că aceste 
fapte sau omisiuni au fost săvârşite de către debitor cu intenţie sau din culpă 
gravă. Evident, această dovadă trebuie să o facă creditorul (onus probandi incumbit 
actori), prin raportare la prevederile legale în vigoare care definesc formele 
vinovăţiei (art. 16 NCC). Reamintim că, potrivit legii civile, se consideră că fapta 
este săvârşită cu intenţie când autorul prevede rezultatul faptei sale şi fie 
urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă 
posibilitatea producerii acestui rezultat; iar culpa este gravă atunci când autorul a 
acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de 
dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă de propriile interese. 

 
3.7. Neîndeplinirea condiţiei esenţiale. În fine, cel de-al treilea caz legal de 

decădere din beneficiul termenului este cazul în care debitorul, din culpa sa, 
ajunge în situaţia de a nu mai satisface o condiţie considerată esenţială de creditor 
la data încheierii contractului. Nu vorbim neapărat aici despre termenul strict 
juridic de condiţie, ca modalitate a actului juridic ci, în general, despre orice 
stipulaţie contractuală de esenţă, orice cerinţă esenţială impusă debitorului în 
executarea obligaţiilor sale. Pentru incidenţa acestui caz de decădere, este însă 
necesară, potrivit legii, îndeplinirea a două condiţii cumulative: 

– să se fi stipulat expres în contract atât caracterul esenţial al cerinţei impuse 
debitorului cât şi posibilitatea sancţiunii decăderii, 

– să fi existat un interes legitim pentru creditor să considere condiţia respectivă 
drept esenţială. 

 
3.8. Efectele împlinirii termenului. Fiind lămurite aspectele foarte importante 

legate de noţiunea termenului, de clasificarea termenelor, de decăderea din bene-
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ficiul termenului, ne este acum cu mult mai uşor să înţelegem efectele împlinirii 
termenului şi să deosebim, sub acest aspect, în funcţie de natura termenului în 
discuţie. 

Exemplul tipic al termenului suspensiv este termenul de plată acordat de 
vânzător cumpărătorului într-un contract de vânzare sau termenul de restituire a 
sumei de bani primite de împrumutat într-un contract de împrumut. În cazul 
termenului suspensiv, în prezenţa căruia executarea obligaţiei este doar amânată, 
regula este că ceea ce este datorat cu termen nu se poate cere înainte de împlinirea 
acestuia, cu excepţiile dezbătute mai sus. Numai de la data împlinirii termenului 
creditorul poate cere executarea obligaţiei, întrucât doar începând cu acestă dată 
obligaţia devine exigibilă (scadentă). Dacă însă obligaţia s-a executat de bunăvoie 
şi în cunoştinţă de cauză înainte de împlinirea termenului, aceasta nu mai este 
supusă restituirii. În fine, efectele termenului suspensiv sunt produse şi de 
nerealizarea unui eveniment stipulat în contract şi pe care părţile îl consideră ca 
fiind un termen; în acest caz, obligaţia devine exigibilă în ziua în care evenimentul 
ar fi trebuit în mod normal să se producă. 

În cazul termenului extinctiv, în prezenţa căruia, dacă se va împlini, obligaţia 
se va stinge, efectele sunt, în mod evident, cu totul diferite. Termenul extinctiv se 
întâlneşte, în mod natural, în contractele cu executare succesivă, cum ar fi, de pildă, 
locaţiunea, arenda sau comodatul. Până la împlinirea termenului extinctiv, 
obligaţia contractuală există şi trebuie executată ca atare, întrucât, practic, un astfel 
de termen stabileşte durata valabilităţii contractului (durata contractului). După 
împlinirea termenului însă, contractul se va desfiinţa, efectele desfiinţării urmând 
însă a se produce doar pentru viitor. 

 
3.9. Calculul termenelor. Indiferent de durata şi izvorul lor, calculul terme-

nelor se face potrivit regulilor speciale stabilite în acest sens de actualul cod civil, 
respectiv art. 2.551 – 2.556 NCC. Reiterăm aici, în mod special, deosebirea care 
trebuie făcută între noţiunile de termene substanţiale si termene procedurale, 
noţiuni care pot produce confuzii, dar care au însă o natură juridică diferită, atât ca 
reglementare, ca efecte, ca durată şi chiar ca mod de calcul (câteva similitudini 
există, totuşi, însă doar sub aspectul modului de calcul). Avem în vedere termenele 
procedurale atât în materie civilă (art. 180 – 186 NCPC), cât şi în materie penală 
(art. 268 – 271 NCPP), termene a căror nerespectare atrage decăderea. 

Aşadar, fie că termenele sunt stabilite de părţi, fie că sunt stabilite de lege, fie 
că sunt stabilite de instanţă, modul de calcul al acestora este comun şi este 
prevăzut expres de lege. Singurul criteriu de delimitare a modului de calcul este, 
firesc, unitatea de timp a termenului; prin urmare, reţinem faptul că termenul se 
calculează după reguli diferite, din punct de vedere al unităţii de timp avute în 
vedere. Astfel, când termenul este stabilit pe săptămâni, luni sau ani, el se 
împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul 
an. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început sa 
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curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni. Iar când termenul se 
stabileşte pe zile, nu se ia in calcul nici prima şi nici ultima zi a termenului, ceea ce 
înseamnă că termenul se calculează pe zile libere. Termenul se va împlini la ora 
24,00 a ultimei zile. Cu toate acestea, dacă este vorba despre un act ce trebuie 
îndeplinit într-un loc de muncă, termenul se va împlini la ora la care încetează 
programul normal de lucru. În fine, când termenul se stabileşte pe ore, nu se iau în 
calcul nici prima şi nici ultima oră a termenului (ore libere). 

În cazul tuturor tipurilor de termene, legea reglementează şi prorogarea de 
drept a datei împlinirii termenului; dacă ultima zi a termenului este o zi 
nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârşitul primei zile lucrătoare care 
îi urmează. 

În fine, codul civil reglementează şi o prezumţie legală a efectuării în termen a 
actelor. Potrivit art. 2.556 NCC, actele de orice fel se socotesc făcute în termen, dacă 
înscrisurile care le constată au fost predate oficiului poştal sau telegrafic cel mai 
târziu în ultima zi a termenului, până la ora când încetează în mod obişnuit 
activitatea la acel oficiu. 

 
 
[1] Prin urmare, indiferent de cauzele care atrag decăderea din termen, actualul 

cod civil mai instituie o obligaţie pentru creditor, menită să protejeze încă o dată pe 
debitor de consecinţele unei sancţiuni atât de grave, aşa cum este decăderea din 
termen. Astfel, potrivit art. 1.203 NCC care reglementează clauzele neuzuale, 
clauzele standard impuse de creditor (stipulaţiile generale şi prealabile stabilite de 
creditor, neincluse în contract şi care nu au fost negociate cu debitorul) care prevăd 
decăderea debitorului din beneficiul termenului, nu produc efecte decât dacă sunt 
acceptate, în mod expres, în scris, de către debitor. 

[2] Codul civil anterior nu definea noţiunea. Actualul cod civil o face însă şi, 
mai mult, există şi alte acte normative care folosesc termenul de insolvabilitate. În 
acest sens, chiar dacă face obiectul unei alte materii de drept, considerăm oportun 
să amintim aici şi reglementările dreptului procesual fiscal care au definit pentru 
prima dată noţiunea de insolvabilitate. Astfel, potrivit art. 176 C. pr. fiscală, este 
insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică 
decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile. 

[3] Atragem atenţia aici că noţiunea de insolvenţă, mai exact, starea de insol-
venţă în care se află un debitor, nu trebuie confundată cu o altă situaţie în care se 
poate afla acel debitor, şi anume, starea de dificultate financiară. Potrivit legii, 
debitor in dificultate financiară este debitorul care, deşi execută sau este capabil să 
execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau 
un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu 
resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct 27 din Legea nr. 85/2014). 


