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Abstract 
 
The cause (la cause in French, the cause in English, or consideration as defined by the common 

law) also referred to as the purpose of a legal transaction is the reason leading each party to enter into 
an agreement. The concept under discussion herein has been widely debated, but, unfortunately, is 
one of the legal phrases that, in the doctrine, (still) gives rise to numerous theories and views 
determined by its high degree of abstractness, in the economy of legal transactions. 

In all the foreign relevant laws that have been our inspiration, the cause means generally a 
validity condition of a legal transaction and implicitly a validity condition of an agreement, along 
with the capacity, consent and subject-matter, irrespective of whether such is expressly or implicitly 
stipulated, as for example, in the civil laws of Quebec, which specify that it is essential to an 
agreement and to any obligation thereunder that they have a subject-matter and a cause (art. 1.371 
and 1.385 par. (2) C.C.Q). However, there are countries that have dropped the specific regulation of 
the cause, such as the Netherlands, as well as Germany, where the Civil Code (BGB) does not 
mention anything related to cause, but does mention the parties’ intention of becoming bound. Such 
intention of becoming legally bound is also referred to by Principles of the European Contract Law, 
which specifiy such aspect as a condition required to conclude an agreement (art. 2:101 par. 1) 
whereas the intention of becoming legally bound arises from the representations or attitude of one 
party, which have been reasonably understood by the other party (art. 2:102). 

The cause may be mistaken for the consent or the subject-matter of the agreement, and this is the 
reason why the French legal literature (which for one century was an important source of inspiration 
for the Romanian Civil Code) has oscillated in either acknowledging or not acknowledging the cause 
as an essential condition of a legal transaction, the doctrine being divided between causalists 
/ non-causalists. Nevertheless, the cause is a distinct requirement (art. 1.108 French Civil Code, art. 
1.385 of the Civil Code of Quebec, 1.325 of the Italian Civil Code etc. list separately the two validity 
requirements, namely the subject matter and the cause), which should be understood as such, 
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therefore we will elaborate herein on an ample theory of the doctrine, as well as on some relevant 
solutions from the legal practice related to the cause and, especially, to the cause validity. 

 
Keywords: the cause of an agreement, the consideration of an agreement, validity conditions of 

an agreement 
 
 
1. Cauza obiectivă şi cauza subiectivă 
Există două teorii cu privire la cauză, teorii preluate din literatura juridică 

franceză (dezvoltate ulterior şi în doctrina canadiană)1, încurajate, este adevărat, în 
dreptul nostru, şi de lipsa unei definiţii clare a cauzei în Codul civil abrogat în anul 
2011, fapt ce a determinat teoreticienii să distingă din ce în ce mai mult între cele 
tipuri de cauză: cauza obiectivă şi cauza subiectivă. 

Teoria obiectivă este o concepţie clasică şi se referă la scopul imediat, logic şi just 
al încheierii unui contract, cauza fiind numită, din acest motiv, cauza proximă (din 
latinul proxim – cel mai apropiat). De pildă, în contractele sinalagmatice, cauza 
obligaţiei unei părţi (scopul pentru care o parte se obligă) ar consta în obligaţia pe 
care şi-o asumă cealaltă parte, în contraprestaţie; vânzătorul se obligă să livreze 
bunul pentru că ştie că şi cumpărătorul se obligă să plătească preţul iar 
cumpărătorul, la rândul său, îşi asumă o obligaţie de plată doar pentru că ştie că şi 
vânzătorul îi va preda un bun. Iar în contractele cu titlu gratuit, cauza este, potrivit 
acestei concepţii, intenţia de a gratifica, intenţie care trebuie să fie reală, să 
urmărească în mod real îmbogăţirea unei persoane în detrimentul celei care 
renunţă gratuit la bunurile sale (în practică, această intenţie este uneori, falsă, 
nereală, şi este manifestată pentru a eluda dispoziţiile legale sau pentru a preju-
dicia interesele unor alte persoane; astfel, actul juridic, deşi încheiat ca un contract 
de donaţie, este, în realitate, un act oneros, de cele mai multe ori, un contract de 
vânzare, sau invers). Acest tip de cauză este considerată ca fiind corespunzătoare 
strict obligaţiei asumate, motiv pentru care mai este numită cauza obligaţiei.  

Teoria subiectivă este o teorie modernă şi are în vedere motivele subiective, 
concrete, care au determinat partea să încheie contractul. Se mai numeşte cauza 
remota (în latină – îndepărtată), întrucât prefigurează efectele viitoare ale actului 
încheiat. În opinia noastră, pentru a o deosebi mai clar de cauza obiectivă, această 
teorie ar trebuie să se refere mai degrabă, la motivele de nevalabilitate a cauzei 
(imorală, ilicită) decât de existenţă a acesteia, întrucât, potrivit acestei concepţii, 
reglementarea cauzei vizează o protecţie a ordinii sociale. Practic, o cauză 
subiectivă trebuie să răspundă la întrebările: Ce scop a avut partea la momentul 

                                                            
1 Până la adoptarea Codului civil Quebec în anul 1994, era aplicabil şi în această provincie, Cod 

civil du Bas-Canada, cod care se aplică în prezent în restul Canadei, mai puţin în provincia Quebec. Cod 
civil du Bas-Canada este, în fapt, o reglementare de tip common-law, în timp ce Cod civil du Quebec este 
considerat o combinaţie (foarte reuşită, după mulţi autori) între dreptul cutumiar şi dreptul francez de 
influenţă romană. 
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încheierii contractului? A urmărit un scop firesc sau dimpotrivă, unul ilicit sau 
imoral? Contractul a fost încheiat pentru a eluda anumite dispoziţii legale sau 
pentru a da o aparenţă de legalitate unei tranzacţii ilegale ori, dimpotrivă, nu poate 
fi vorba despre niciun scop obscur? 

În ceea ne priveşte, credem că abordarea subiectivă a cauzei este mai accesibilă 
şi mai concretă, ea fiind reglementată ca atare atât de noul Cod civil român cât şi 
de Codul civil Quebec, coduri care fac referire expresă (şi într-un mod absolut 
identic) la motivul care determină fiecare parte să încheie un act2. Cauza subiectivă 
joacă un rol foarte important în aprecierea valabilităţii unui contract, de multe ori 
instanţele fiind sesizate cu acţiuni în constatarea nulităţii pe acest motiv. În plus, 
aşa cum vom vedea, caracterul ilicit sau imoral al cauzei, aşa cum este reglementat 
de lege, are în vedere o latură absolut subiectivă, concretă, şi este legată de 
finalitatea încheierii unui contract, mai ales atunci când acel contract este mijlocul 
de fraudare a legii.  

Dar şi cauza obiectivă reprezintă, fără îndoială, un mijloc pentru instanţa de 
judecată de a verifica validitatea contractului sub acest aspect, întrucât, în practică, 
se pune de multe ori problema anulării pe cale judiciară a contractului pe motivul 
lipsei cauzei obligaţiei. Practic, instanţa va trebui să verifice dacă obligaţia, 
prestaţia asumată de o parte, corespunde unei contraprestaţii din partea celeilalte 
părţi şi să dispună anularea contractului dacă, în fapt, contraprestaţia nu există 
(dacă există o contraprestaţie dar este derizorie faţă de prestaţia celeilalte părţi 
putem vorbi atât de lipsa cauzei cât şi de leziune). În această modalitate, doctrina şi 
jurisprudenţa franceză (neputând susţine leziunea ca viciu de consimţământ, în 
lipsa unei reglementări legale) au admis frecvent nevalabilitatea unui contract pe 
temeiul cauzei false sau chiar a lipsei cauzei în situaţia unui preţ derizoriu sau vil 
(din limba franceză – josnic, demn de dispreţuit). Mai mult, instanţa supremă 
franceză a statuat în sensul necesităţii unei condiţii aparte pe care trebuie să o 
îndeplinească un contract sub acest aspect, şi anume cerinţa utilităţii şi a interesului 
economic (mai cu seamă în contractele comerciale), ceea ce permite judecătorilor să 
efectueze un control economic al contractului, ceea ce implică, în opinia noastră, 
inevitabil, un anumit grad de subiectivism în aprecierea valabilităţii cauzei3.  

În concluzie, reţinem că deosebirea dintre cauza obligaţiei şi cauza actului 
juridic sau a contractului, comportă foarte multe discuţii, discuţii însă, pe care 
                                                            

2 La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure – art. 1410 alin. 1 
C.C.Q. Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul – art. 1.235 NCC. 

3 P. Canin, op. cit., p. 55. Practic, această idee a contravalorii economice a contraprestaţiei este o 
consecinţă a cauzei obiective, frecvent acceptate în dreptul francez. Ar putea fi discutată utilitatea 
unui astfel de criteriu de abordare a cauzei şi în dreptul nostru, însă, după părerea noastră, în 
subsidiar criteriului subiectiv reţinut de lege, întrucât „utilitatea economică a contractului” ar putea 
constitui, mai degrabă, în lumina noului nostru Cod civil, un criteriu de apreciere a leziunii. Or, 
leziunea nu este recunoscută nici chiar în prezent în dreptul civil francez, sistem de drept care poate 
prelua astfel teoria utilităţii economice a actului juridic în delimitarea naturii licite sau dimpotrivă, 
ilicite, a cauzei actului juridic. 
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preferăm să nu le mai dezvoltăm, deşi există câteva importante nuanţe, aşa cum 
am văzut. În ceea ce ne priveşte, am prefera să mergem doar pe cauza subiectivă, 
reţinută ca atare de actualul Cod civil şi să ignorăm celelalte teorii privitoare la 
cauză (în mod excepţional, am putea admite şi alte criterii, atunci când este, 
într-adevăr, extrem de dificil de stabilit cât de reală şi/sau cât de licită sau morală 
este cauza); în general, evităm teoriile laborioase care mai mult încurcă cititorul.  

 
2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o cauză 
2.1. Câteva consideraţii preliminare. Cauza este un element esenţial al 

contractului, întrucât vizează limitele unui principiu fundamental în materia 
obligaţiilor, şi anume principiul libertăţii contractuale. Astfel, cea de-a patra 
condiţie de fond a contractului (a patra ca enumerare făcută de lege şi nu ca 
importanţă) ne arată un lucru de esenţă: libertatea contractuală nu este absolută, 
fiind supusă principiului legalităţii şi fiind limitată la normele juridice imperative 
şi la ordinea publică. Cu alte cuvinte, părţile sunt libere să încheie orice contract, 
însă, pe lângă obligaţia de a respecta alte cerinţe de fond şi, uneori, de formă, ele 
trebuie să aibă şi un scop pentru care încheie acel act. Iar acest scop este valabil şi 
acceptat doar atunci când sunt îndeplinite cerinţele exprese şi imperative ale legii. 

Potrivit noului nostru Cod civil, pentru a putea vorbi despre cauză, trebuie ca 
aceasta să îndeplinească trei condiţii4:  

– să existe; 
– să fie licită; 
– să fie morală.  
Aceste condiţii cuprinse în art. 1.236 NCC reiterează practic, în mod concret, 

regula de principiu consfinţită de art. 11 din noul nostru Cod civil, care impune 
(aşa cum o făcea, după cum ne reamintim, art. 5 vechiul Cod civil) obligaţia 
oricărei persoane de a respecta ordinea publică şi bunele moravuri la încheierea 
unui act juridic. De această dată însă, reglementările referitoare la cauză stabilesc şi 
o sancţiune – care lipseşte în norma juridică imperativ-prohibitivă dar incompletă 
(sub aspectul sancţiunii) cuprinsă în art. 11 NCC – pentru încălcarea, prin acte 
juridice, a legilor care interesează ordinea publică şi bunele moravuri, şi anume, 
nulitatea actului juridic (absolută sau relativă), prevăzută de art. 1.238 alin. 2 NCC. 

 
2.2. Existenţa cauzei. În primul rând, cauza trebuie să existe. Dacă este cert că 

una dintre părţi nu îşi va primi contraprestaţia pentru că aşa s-a urmărit, cauza nu 
există, şi, pe cale de consecinţă, vor putea fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege 
cu privire la inexistenţa cauzei. Cauza trebuie să existe nu numai la momentul 
încheierii contractului dar şi ulterior, pe parcursul derulării relaţiilor contractuale.  
                                                            

4 Codul civil italian reţine expres două condiţii ale cauzei: să existe şi să fie licită. În fapt, nu este 
însă nicio diferenţă faţă de Codul nostru civil (diferă doar modul de reglementare), întrucât este 
considerată ilicită cauza care este contrară normelor juridice imperative, ordinii publice şi bunelor 
moravuri precum şi cauza care vizează o fraudă la lege (art. 1.343 şi art. 1.344 C. civ. italian). 
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Lipsa cauzei atrage anularea contractului, jurisprudenţa mai veche, aşa cum 
vedea mai jos, întemeiată pe Codul civil 1864 fiind constantă în acest sens. În 
contractele încheiate de profesionişti (contractele comerciale, în terminologia 
reglementărilor legale de până în anul 2011) lipsa cauzei a fost reţinută, de pildă, 
de jurisprudenţa noastră, în asocierile care erau caracterizate de o clauză leonină, 
potrivit căreia una dintre părţi nu suporta în niciun caz pierderile din asociere5. Cel 
mai frecvent, această ipoteză o regăsim în contractele de asociere în participaţiune, 
în care o parte pretinde, în temeiul unei clauze contractuale, că are dreptul la o 
sumă minimă de bani, indiferent de profitul care va rezulta din asociere sau 
indiferent dacă va rezulta sau nu profit. În acest caz (aşa cum a decis şi instanţa 
supremă în speţa citată), contractul este lovit de nulitate, întrucât lipseşte cauza 
obligaţiei, în condiţiile în care, practic, prin această clauză, unul dintre contractanţi 
nu participă la pierderi. Soluţia trebuie însă nuanţată astăzi, în lumina noului Cod 
civil, în temeiul căruia se reglementează expres interdicţia stipulării unei clauze 
leonine într-un contract de societate simplă (art. 1902 alin. 5 NCC) şi de asociere în 
participaţiune (art. 1.953 alin. 5 NCC), o astfel de clauză fiind considerată nescrisă. 
Aşadar, după părerea noastră, nu se mai pune problema nulităţii contractului, ci 
doar a lipsirii de efecte a clauzei leonine, orice pretenţie judiciară a unui asociat în 
sensul de i se cuveni o cotă minimă ca urmare a asocierii urmând a fi respinsă ca 
inadmisibilă, în lumina dispoziţiilor legale citate.  

Cauza poate reieşi expres din conţinutul actului juridic încheiat. De cele mai 
multe ori însă, contractul, în mod firesc, nu face nicio referire la scopul încheierii 
sale, aşa cum se întâmplă cu celelalte cerinţe de validitate ale contractului, care, fie 
trebuie să reiasă inechivoc şi obligatoriu (obiectul contractului) fie sunt deduse din 
semnarea contractului (consimţământul şi capacitatea se prezumă că există şi că 
sunt valabile prin semnarea actului, chiar dacă pot fi combătute ulterior). În 
schimb, cauza (scopul), cel mai frecvent, fiind un element subiectiv, nu este 
stipulată şi nici nu poate fi dedusă prin semnarea contractului; ea se presupune 
însă că există în orice contract, fapt care a determinat doctrina canadiană să 
folosească frecvent noţiunea de cauză implicită6 (concept pe care îl propunem şi noi, 
faţă de reglementarea de lege lata a cauzei în dreptul nostru pozitiv de sorginte 
romană, cu atât mai mult valabil în dreptul cutumiar, unde considerentul este, prin 
definiţie, prezumat). De pildă, o chitanţă de plată a unei sume de bani prin care se 
recunoaşte o datorie este perfect valabilă, chiar dacă nu se indică în chitanţă cauza 
obligaţiei. 

Pentru aceste motive şi Codul nostru civil, întocmai ca sursele sale de 
inspiraţie7 stipulează expres că un contract este perfect valabil chiar şi atunci când 

                                                            
5 ICCJ D. Com. nr. 1177/2004, citată în C.S. Ricu, C.T. Ungureanu ş.a., Noul Cod civil. Comentarii, 

doctrină şi jurisprudenţă, Vol. II, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2012, p. 504. 
6 M. Tancelin, Des obligations en droit mixt du Quebec. Ed. Wilson et Lafleur Ltee Montreal 2009,  

p. 196. 
7 Codul civil Quebec prevede „the cause need not be expressed” (art. 1.410 alin. 2 CCQ), iar Codul 

civil francez precizează că „la convention n᾽est pas moins valable, quoique la cause n᾽est sois pas exprime” 
(art. 1.132 C.C.fr.).  
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cauza nu este expres prevăzută. Pe cale de consecinţă, în ceea ce priveşte proba 
cauzei contractului, legea prezumă atât existenţa cât şi valabilitatea cauzei, 
prezumţia fiind însă una relativă. Prin urmare, cel care invocă inexistenţa (inclusiv 
falsitatea) cauzei sau nevalabilitatea cauzei, trebuie să dovedească aceste vicii ale 
actului juridic defăimat, jurisprudenţa noastră dar şi cea franceză fiind consecvente 
sub acest aspect8.  

Evident, fiind vorba despre un fapt juridic, dovada inexistenţei cauzei (sau, 
după caz, dovada cauzei ilicite ori imorale) se poate face prin orice mijloc de probă, 
inclusiv prin martori, chiar dacă este vorba despre un contract încheiat în formă 
autentică9; între părţi însă, dovada falsităţii cauzei poate fi probată numai prin 
înscris10. 

Considerăm că nu există cauză a contractului nici atunci când aceasta este 
prevăzută în contract, însă este falsă, deşi au existat soluţii, în trecut, potrivit cărora 
o cauză falsă nu atrage nulitatea actului juridic, care rămâne valabil cu condiţia ca 
adevărata cauză să nu fie contrară ordinii publice şi bunelor moravuri11. Este cât se 
poate de firesc să vedem astfel lucrurile, întrucât cauza trebuie să existe în mod 
real, adică este obligatoriu ca părţile să aibă în vedere un anumit scop pentru 
încheierea contractului (privit ca negotium), iar acest scop să fie identic cu cel 
exteriorizat în actul juridic încheiat (privit ca instrumentum). A gândi altfel, 
înseamnă a încuraja vicleşugul, folosit, de cele mai multe ori, în scopul încălcării 
unor dispoziţii legale prohibitive sau eludării unor norme juridice fiscale. De pildă, 
cauza unui contract de vânzare-cumpărare este aceea de vinde un bun, respectiv 
de a încasa un preţ pe acel bun; mai concret, scopul pentru care vânzătorul încheie 
contractul este de a obţine o sumă de bani, iar pentru cumpărător scopul este de a 
obţine un bun pe care şi-l doreşte. Dacă, prin urmare, părţile au încheiat un 
contract de vânzare-cumpărare, însă scopul urmărit a fost acela de a efectua o 
donaţie şi nu o vânzare (preţul, deşi fiind trecut în act, nu a fost achitat niciodată), 
contractul va putea fi anulat pentru cauză falsă, ceea ce echivalează cu lipsa cauzei 
                                                            

8 C.A. Craiova, s. com., dec. nr. 231/2008: „Buna-credinţă este prezumată şi la fel şi cauza conform  
art. 967 C. civ., astfel încât ele nu trebuie dovedite şi, prin urmare, cel ce invocă lipsa ori nevalabilitatea actului 
juridic trebuie să dovedească aceasta şi, în consecinţă, să răstoarne prezumţia. Or, în speţă, aceste prezumţii au 
fost răsturnate prin dovadă contrară a existenţei complicităţii, a concernului fraudulos cu care au acţionat atât 
T.C., cât şi apelanţii pârâţi D.D.A., D.M., Ş.D. şi Ş.I. la încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 1870, înstrăinând şi respectiv cumpărând un imobil asupra căruia nu mai avea dreptul de 
dispoziţie”. Şi jurisprudenţa franceză este invariabilă în ceea ce priveşte necesitatea dovedirii, în mod 
inechivoc, a lipsei cauzei sau a nevalabilităţii cauzei (Civ. 1, 19 juin 2008, D 2008, Bull. Civ. I 203, D 
2010 şi multe alte soluţii reţinute în acelaşi sens în Code Civil Dalloz 2012, p. 1317).  

9 De pildă, s-a reţinut inexistenţa cauzei atunci când s-a dovedit că, în fapt, vânzarea-cumpărarea 
avea o cauză falsă, din moment ce vânzătorul a continuat să locuiască în apartamentul vândut; s-a 
putut proba, în speţă, că nici vânzătorul nu a vrut, de fapt, să vândă, cum nici cumpărătorul nu a vrut, 
în realitate, să cumpere (ÎCCJ, s. civ., dec. nr. 5400/2005, pe www.scj.ro).  

10 Idem Code Civil Dalloz, Civ. 1, 4 juill. 1995, JCPN 1996 
11 C.A. Bucureşti II, No. 44, 27 febr. 1901, Dr. 1901, p. 227, citată în C.S. Ricu, C.T. Ungureanu ş.a., 

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, p. 1.236.  
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(în exemplul dat, cauza va putea fi considerată falsă dar şi ilicită, în anumite 
condiţii). În mod corespunzător, cauza este falsă (deci nu există cauză) atunci când 
actul de donaţie nu este cârmuit de intenţia reală de a gratifica (animus donandi) şi 
nici atunci când motivul concret care l-a determinat pe dispunător să doneze nu 
este real. De pildă, nu există intenţia reală de a gratifica atunci când părţile încheie 
un act de donaţie însă în realitate, se încasează un preţ pentru bunurile „donate” 
(situaţie similară simulaţiei) sau atunci când donatorul a fost pur şi simplu obligat 
de împrejurări să doneze12. 

 
2.3. Caracterul licit al cauzei. Legea defineşte implicit această condiţie prin indi-

carea expresă a situaţiilor care sunt considerate ca afectând caracterul licit al cauzei. 
Potrivit art. 1.236 alin. 2 şi art. 1.237 NCC, cauza este ilicită când este contrară legii şi 
ordinii publice, precum şi atunci când este rezultatul unei fraude la lege.  

 
2.3.1. Cauza contrară legii şi ordinii publice. O cauză contrară legii şi ordinii 

publice este o cauză care urmăreşte obţinerea unor beneficii sau satisfacerea unor 
interese ca urmare a încheierii unui contract pe care persoana respectivă nu avea 
dreptul să-l încheie, nefiindu-i permis de lege. De pildă, încheierea unui contract 
de credit cu dobândă de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică ce 
nu deţine o autorizare valabilă ca unitate bancară; tot astfel, încheierea unui 
contract de leasing de către o societate care nu este înregistrată şi autorizată ca 
societate de leasing.  

Practica judiciară franceză reţine existenţa unei cauze ilicite în situaţia exer-
citării unor ocupaţii prohibite (cum ar fi ocultismul) sau în situaţia exercitării 
ilegale a unei profesii (avocat, notar, medic, impresar sportiv etc.), fie în lipsa 
autorizaţiei de practică, fie fără a deţine autorizarea specifică pentru anumite 
activităţi (de pildă, pentru anumite servicii medicale)13, situaţie în care contractul 
astfel încheiat este nul, pe lângă alte sancţiuni specifice. În toate aceste situaţii, se 
pleacă de la prezumţia că beneficiile reclamate nu pot fi acordate de către instanţă, 
în condiţiile în care persoana respectivă nu era autorizată de lege să presteze acele 
activităţi14. 
                                                            

12 Decizia nr. ICCJ nr. 1492/2005, pe www.scj.ro. În speţă, era vorba despre un bun imobil care a 
fost donat de fostul proprietar Statului Român în perioada comunistă. Potrivit considerentelor 
hotărârii, lipsa cauzei este prezumată din două aspecte: faptul de notorietate că, în timpul regimului 
comunist, autorităţile dispuneau demolarea construcţiilor chiar în lipsa consimţământului 
proprietarilor, precum şi lipsa unei alte locuinţe a donatorilor ori neacordarea de către Statul Român a 
unei alte locuinţe în schimb sau a unor despăgubiri.  

13 Civ. 1, 5 nov. 1991, Bull. Civ. 1 no. 297 C. civ. şi alte soluţii enumerate, în Code civil Dalloz, op. 
cit., p. 1320. În schimb, se reţine că încălcarea regulilor deontologice profesionale de către un notar, 
expert contabil, medic etc., nu atrage nulitatea convenţiei încheiate de aceştia, dacă nu se face dovada 
că acel contract a fost contrar ordinii publice. 

14 O soluţie relevantă sub acest aspect o regăsim şi în practica judiciară canadiană, unde recla-
mantul, de profesie inginer, a pretins pârâtului plata unor sume de bani pentru întocmirea proiectului 
construcţiei dar şi pentru supravegherea executării construcţiilor. Prima instanţă a respins acţiunea, 
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Jurisprudenţa a mai reţinut că un contract de vânzare-cumpărare este lovit de 
nulitate absolută pentru cauză ilicită atunci când acesta are ca obiect bunul altuia şi 
când ambele părţi sunt de rea-credinţă, încheind actul în frauda adevăratului 
proprietar15. Soluţia trebuie privită, după părerea noastră, într-o altă abordare, faţă 
de noile reglementări legale care permit expres vânzarea lucrului altuia (art. 1.683 
NCC), dat fiind că o astfel de vânzare poate atrage obligarea vânzătorului la plata 
daunelor-interese către cumpărător în cazul netransmiterii dreptului de proprietate 
către acesta. Aşadar, indiferent de buna sau reaua-credinţă a părţilor (legea inclu-
zând, potrivit art. 1683 alin. 6 teza a II-a, şi situaţia cumpărătorului care cunoştea că 
bunul nu aparţine vânzătorului), lege prevede o sancţiune expresă, şi anume 
rezoluţiunea contractului urmată de restituirea preţului şi plata daunelor-interese. 
În opinia noastră, spre deosebire de alte păreri emise în doctrină, vânzarea bunului 
altuia nu mai poate atrage, în prezent, de plano, nulitatea absolută a actului juridic 
pentru cauză ilicită16. Credem că vânzarea bunului altuia, chiar şi în condiţiile în 
care ambele părţi – vânzător şi cumpărător – cunoşteau despre situaţia juridica 
reală a bunului, nu mai poate fi considerată ca având o cauză ilicită comună (în 
sensul art. 1.238 alin. 2 NCC) în condiţiile în care ipoteza în sine este prevăzută ca 
atare de lege, în art. 1.683 NCC17.  

Desigur, în condiţiile în care se poate face dovada că singurul scop al încheierii 
contractului a fost prejudicierea adevăratului proprietar, se poate pune problema 
                                                                                                                                                                   
soluţie menţinută şi în apel, însă instanţa supremă a admis în parte, acordându-i reclamantului numai 
sumele pretinse cu titlu de activităţi de supraveghere a lucrărilor de construcţii, în timp ce pentru 
întocmirea proiectului de construcţie nu i s-a recunoscut şi nu i s-a acordat niciun onorariu, întrucât 
legea permite aceste activităţi numai arhitecţilor (cauza Pauve c. Gauvin – M. Tancelin, D. Gardner, 
Jurisprudence comente sur les obligations, Ed. Wilson & Lafleur, Montreal 2010, p. 144).  

15 Decizia nr. 2911/2004, pe www.scj.ro. Hotărârea a fost pronunţată într-un recurs în interesul 
legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Efectele 
acestei decizii sunt extrem de importante, având în vedere că hotărârile pronunţate în judecarea 
recursurilor în interesul legii se publică în Monitorul Oficial şi devin obligatorii pentru instanţe de la 
data publicării, asupra problemelor de drept dezlegate.  

16 Nici donaţia bunului altuia nu mai poate atrage (aşa cum reieşea din practica judiciară de până 
acum) nulitatea absolută a actului de donaţie, întrucât în actuala reglementare, fiind vorba despre 
lipsa cauzei, sancţiunea este nulitatea relativă. Cu toate acestea, considerăm că, dacă donatorul 
cunoştea că bunul donat nu este al său (cu atât mai mult, atunci când acesta era convins şi de faptul că 
nu îl va avea niciodată), sancţiunea va fi nulitatea absolută pentru cauză ilicită; în opinia noastră, 
dobânditorul bunului trebuia să cunoască caracterul licit al donaţiei care se încheie în faţa notarului 
public, unde trebuia să se intereseze de situaţia juridică a bunurilor donate. 

17 Soluţiile pronunţate în jurisprudenţă cu privire la nulitatea contractului s-au întemeiat, în 
principal, pe incidenţa principiului de drept potrivit căruia nemo dat quod non habet (de pildă, Decizia 
ÎCCJ, s. com., nr. 2228/2009 – pe www.scj.ro), principiu care, faţă de prevederile noului Cod civil, nu 
mai poate fi aplicat în materie de vânzare a bunului altuia. Totuşi, după părerea noastră, atunci când o 
persoană vinde bunul altuia, despre care, eventual, ştie că nu îl va putea dobândi niciodată iar 
cumpărătorul este de bună-credinţă (neştiind că vânzătorul nu este proprietarul bunului), indiferent 
de soluţia ce se va putea da pe tărâm civil, ne aflăm, fără îndoială, în prezenţa unei infracţiuni de 
înşelăciune în convenţii (situaţie valabilă şi în caz de donaţie a bunului altuia, după precizările făcute 
mai sus). 
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anulării actului pentru cauza ilicită sau, mai degrabă, pentru frauda la lege, în 
temeiul vechiului principiu de drept fraus omnia corrumpit. După părerea noastră 
însă, şi o astfel de situaţie este însă, ipotetică, întrucât, oricum, actul juridic nu 
transferă proprietatea dacă nu a fost ratificat de adevăratul proprietar18, sub acest 
aspect, vânzarea bunului altuia fiind o veritabilă situaţie de promisiune a faptei 
altuia. Or, nici instituţia juridică a promisiunii faptei altuia (art. 1.283 NCC) şi nici 
instituţia juridică a vânzării bunului altuia (art. 1.683 NCC) nu reglementează 
nulitatea contractului, lucru firesc, de altfel, dat fiind că efectele acestuia sunt 
condiţionate de poziţia adevăratului proprietar şi că refuzul acestuia de a ratifica 
actul se sancţionează expres cu rezoluţiunea contractului.  

În schimb, închirierea de către o persoană a unui bun cu privire la care exista 
deja în mod valabil un alt contract de închiriere atrage nulitatea absolută a contrac-
tului de locaţiune (atunci când şi locatarul ştia de închirierea existentă) pentru cauză 
ilicită, întrucât aceasta, în viziunea instanţei supreme, este prohibită de lege19. 

Dar tot în această materie ne atrage atenţia jurisprudenţa legată de clauzele de 
neconcurenţă impuse de angajatori în contractele de muncă. Jurisprudenţa 
canadiană este extrem de bogată pe acest domeniu, existând nenumărate soluţii în 
care s-a decis că o anumită clauză de neconcurenţă impusă de un comerciant 
foştilor săi angajaţi este lovită de nulitate întrucât cauza stipulaţiei este una 
contrară ordinii publice, aducând atingere dreptului la muncă. Este însă interesant, 
în opinia noastră, faptul că practica judiciară din Quebec nuanţează această 
chestiune, nefiind ignorat nici dreptul comerciantului de a-şi continua afacerile în 
aceeaşi manieră şi după ce un angajat important şi care cunoaşte multe secrete 
industriale alege un alt comerciant de acelaşi gen. În concret, judecătorii s-au 
raportat, în toate aceste litigii, la două criterii principale, în baza cărora au apreciat 
dacă o clauză de neconcurenţă este sau nu lovită de nulitate: zona în care i se 
interzice salariatului angajarea la un comerciant concurent şi perioada pe care i se 
impune această interdicţie. Sub acest aspect, este relevantă o decizie pronunţată de 
instanţa supremă canadiană (devenită model pentru alte soluţii similare) care a 
respins acţiunea unei societăţi prin care se solicitau despăgubiri unui fost salariat 
pentru încălcarea clauzei de neconcurenţă, considerându-se că interdicţia impusă 
pentru o perioadă de 5 ani în toată Canada reprezintă o convenţie ce cuprinde o 
cauză ilicită20. În schimb, în domeniul tehnologiei informaţiei s-a considerat că o 
clauză de neconcurenţă este fie valabilă21 fie nevalabilă22. Practic, în astfel de 
                                                            

18 Potrivit legii, transferul proprietăţii operează fie la data dobândirii dreptului de proprietate 
asupra bunului de către vânzător, fie la data ratificării contractului de către adevăratul proprietar al 
bunului; discutăm aici despre această a doua situaţie.  

19 ÎCCJ, S. Com., Decizia nr. 657/2011, pe www.scj.ro. 
20 Canadian Factors Corp c. Cameron, în Jurisprudence comente, op. cit., p. 148. 
21 Godin c. Garry Abraham Business Consults, Soft Diveverstissment c. Champagne – Pelland, idem,  

p. 154. „O astfel de clauză nu este excesivă în era tehnologiei informatice, putând fi impusă chiar pe întregul 
continent”. În speţă, era vorba despre un analist programator căruia i s-a impus de către fostul anga-
jator interdicţia de a profesa la firmele concurente din America de Nord.  

22 Automasion JRT inc. c. Roy, idem – „Nimic nu poate justifica ca un angajator ca JRT, activând într-un 
domeniu de înaltă tehnologie şi având o cifră de afaceri de 25 milioane dolari pe an să impună unui tânăr de 24 
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situaţii, aprecierea instanţei este cât se poate de subiectivă, fiind diferită de la caz la 
caz şi de la domeniu la domeniu, în funcţie de postul ocupat, de durată, de zonă, 
de angajator23.  

 
2.3.2. Frauda la lege. În ceea ce priveşte cauza afectată de frauda la lege, legea 

română arată că o cauză este ilicită şi atunci când contractul este doar mijlocul 
pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative (art. 1.237 NCC identic cu 
art. 1.344 C. civ. italian dar fără corespondent expres în Codul civil Quebec).  

Din bogata teorie a conceptului despre care vorbim aici, cea mai relevantă 
definiţie a noţiunii oferită de doctrina noastră (prin conciziunea ei) ni se pare cea 
potrivit căreia frauda la lege ar presupune două elemente: unul material, care 
constă în procedeul folosit şi care, prin el însuşi, nu este contrar legii şi unul 
intelectual sau intenţional, care constă în eludarea sau sustragerea de la aplicarea 
unui text de lege24. Sau, mai pe scurt, cum ar spune un alt autor, frauda la lege nu 
este o încălcare directă a legii ci o nesocotire indirectă a ei25. 

În jurisprudenţa instanţei supreme din România, frauda la lege a fost definită 
constant ca fiind situaţia în care anumite norme legale sunt folosite nu în scopul în 
care au fost edictate, ci pentru eludarea altor norme legale imperative, cu alte 
cuvinte, frauda la lege este o nesocotire ocultă a legii, prin abaterea unor dispoziţii 
legale de la sensul şi spiritul lor, sancţiunea fiind nulitatea absolută26. De pildă, în 
materia profesioniştilor, frauda la lege a fost reţinută într-un contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect acţiuni emise de o societate deschisă (tranzac-
ţionată pe o piaţă bursieră) cu nesocotirea dispoziţiilor imperative ale legislaţiei 
specifice pieţei de capital referitoare la dobândirea unui procent semnificativ din 
acţiuni. S-a considerat că actul de vânzare-cumpărare este lovit de nulitate 
absolută, întrucât ambii pârâţi cunoşteau împrejurarea că nu se puteau obliga să 
cumpere şi respectiv să vândă acţiunile unei societăţi deschise, deţinute de un 
acţionar semnificativ în afara cadrului legal reglementat de Legea nr. 52/1994, însă, 
de totală rea-credinţă au încheiat actul27.  

                                                                                                                                                                   
de ani, angajat ca un simplu tehnician, obligaţia de a nu îşi câştiga existenţa într-un domeniu de competenţa sa 
timp de un an de la încetarea contractului”.  

23 Discuţia poate continua pe tărâmul dreptului muncii, esenţial de reţinut fiind însă şi dreptul 
pe care îl are angajatul de a primi o sumă de bani pentru inserarea unei astfel de clauze de necon-
curenţă în contractul de muncă, respectiv indemnizaţia de neconcurenţă prevăzută şi de legea română, în 
art. 21 alin. 1 Codul muncii.  

24 D. Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Ed. Academiei, Bucureşti, 1981, p. 101. 
25 D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 307, citat din 

noul Cod civil, op. cit., p. 504 
26 ÎCCJ, s. com., dec. nr. 3577 din 28 noiembrie 2008, pe www.scj.ro. 
27 Decizia instanţei supreme, citată mai sus. În cauză, acţiunile ce au făcut obiectul convenţiei 

dintre cei doi pârâţi erau emise de o societate deschisă, ale cărei acţiuni se puteau tranzacţiona pe 
piaţa extrabursieră Rasdaq în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi 
bursele de valori, în vigoare la acea dată (în prezent, Legea nr. 297/2004 – legea pieţei de capital). În 
acest sens, reţine instanţa, „art. 43 din lege stabileşte expres situaţiile în care tranzacţiile directe privind 
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Tot în domeniul profesioniştilor, mai exact în dreptul societar, este sancţionată 
o formă specifică de fraudă la lege în cazul folosirii cu rea-credinţă a personalităţii 
juridice a unei societăţi. Sub acest aspect este de reţinut faptul că legea instituie o 
capacitate proprie a persoanei juridice de a participa la circuitul civil şi de a-şi 
asuma drepturi şi obligaţii însă nu recunoaşte această capacitate atunci când prin 
aceasta se urmăreşte ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei 
atingeri aduse ordinii publice (art. 193 NCC).  

 
2.4. Moralitatea cauzei. Ca şi în cazul condiţiei legalităţii cauzei, şi în acest caz, 

legea delimitează implicit condiţia prin definirea cauzei imorale; potrivit art. 1.236 
alin. 3 NCC, cauza este imorală atunci când este contrară bunelor moravuri.  

Ca principiu, se reţine că orice contract încheiat într-un scop contrar bunelor 
moravuri este lovit de nulitate. Bunele moravuri, în lipsa unei definiţii legale, sunt 
acele atitudini ale unei persoane caracterizate de decenţă în comportare, adică de 
bună-cuviinţă şi pudoare28; pe cale de consecinţă, o atitudine sau o intenţie inde-
centă a unei persoane, manifestată (în materia care ne interesează aici) printr-un 
scop cuprins (explicit sau, de cele mai multe ori, neexplicit) într-un act juridic, este 
considerată o cauză imorală. 

Jurisprudenţa noastră a reţinut ca fiind cârmuit de o cauză imorală care atrage 
nulitatea, un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat de o 
persoană care, în fapt, nu avea nevoie de întreţinere şi cu privire la care s-a dovedit 
că adevăratul motiv al transmiterii bunului a fost determinarea dobânditorului de 
a locui în concubinaj cu transmiţătorul29. În jurisprudenţa franceză s-a reţinut 
                                                                                                                                                                   
valorile mobiliare reglementate de lege sunt permise, dobândirea calităţii de acţionar semnificativ (peste 5 % din 
capitalul social) în această modalitate fiind interzisă. Prin urmare, pârâtul, în calitate de acţionar semnificativ 
care deţinea peste 5% din numărul total de acţiuni emise de societate, putea tranzacţiona pachetul său de acţiuni 
numai prin ofertă publică şi, corespunzător, cel de-al doilea pârât, putea cumpăra pachetul de acţiuni trimiţând o 
ofertă publică de cumpărare prin intermediul unei societăţi de valori mobiliare care avea autorizarea CNVM, 
fiind interzisă iniţierea unei tranzacţii private directe cu privire la vânzarea-cumpărarea acestor acţiuni potrivit 
dispoziţiilor legale susmenţionate”. Este interesantă aici şi soluţia instanţei de apel, cu totul contrară 
opiniei magistraţilor înaltei curţi, care a respins acţiunea, considerând că, în fapt, „contractul în cauză 
poate fi primit ca o promisiune de vânzare-cumpărare a acţiunilor prin care promitentul vânzător s-a obligat faţă 
de promitentul cumpărător să dobândească în viitor un număr de 800.000 acţiuni emise de societate pe care să i 
le vândă, sens în care vânzătorul a făcut demersuri pentru obţinerea autorizaţiei C.N.V.M.; întrucât tranzacţia 
nu s-a finalizat sub aspectul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, curtea de apel apreciază că 
promisiunea de vânzare nu a produs consecinţe juridice şi pe cale de consecinţă nu se impune constatarea 
nulităţii actului”. În ce ne priveşte, am fi putut fi de acord cu soluţia instanţei de apel, dacă societatea 
pe acţiuni ale cărei acţiuni au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare era o societate închisă 
(netranzacţionată la bursă); credem că actul juridic ar fi putut echivala cu o promisiune de 
vânzare-cumpărare, în opinia noastră, chiar dacă pentru transferul proprietăţii era necesară declaraţia 
făcută de vânzător şi cumpărător în registrul acţionarilor. Mai mult, acest înscris ar fi putut echivala 
chiar şi cu un contract de vânzare-cumpărare, care ar fi avut un rol dezvoltator al transferului de 
acţiuni înscris în registrul acţionarilor. În schimb, în speţa concretă de faţă, fiind vorba despre acţiuni 
tranzacţionate, în mod corect instanţa supremă a considerat că actul este rezultatul unei fraude la lege.  

28 Academia Română, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia 1998, p. 652 şi 266. 
29 Trib. Reg. Hunedoara, dec. civ. nr. 1538/1954, citată în Noul Cod civil, op. cit., p. 504. 
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cauză imorală, de pildă, în contractul de muncă încheiat între o femeie şi un 
proxenet pentru prestaţii sexuale30, într-o convenţie de „striptease”31 sau în con-
tractul prin care o persoană se obligă să dezvăluie unui ziar fapte intime referitoare 
la o altă persoană32.  

 
3. Sancţiunile în caz de neîndeplinire a condiţiilor legate de cauza con-

tractului 
Două sancţiuni sunt posibile în cazul existenţei unor vicii importante legate de 

cauza contractului, şi anume nulitatea relativă (regula) şi nulitatea absolută 
(excepţia) a actului juridic guvernat de acea cauză.  

O primă precizare care se impune aici este că dimensiunile efectelor neregula-
rităţii cauzei în lumina noului Cod civil sunt cu totul diferite faţă de reglementarea 
anterioară, în sensul că, în prezent, ca şi în alte cazuri de nulitate, ceea ce 
prevalează este menţinerea şi confirmarea actului juridic într-o formă sau alta şi 
chiar validarea lui, iar nu desfiinţarea acestuia. Dimpotrivă, ne reamintim că 
vechiul Cod civil pleca de la un principiu pe cât de clar pe atât de sec33, potrivit 
căruia „ obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă, sau nelicită, nu poate avea nici 
un efect ” (art. 966 C. civ. 1864). 

Cea de-a doua delimitare importantă este cea legată de tipul de nulitate 
aplicabil. 

Nulitatea relativă a contractului este incidentă atunci când cauza unui contract 
nu există, mai exact, după precizările făcute până acum, atunci când s-a făcut 
dovada, de către partea interesată, că nu există. Însă şi această sancţiune este lipsită 
mult de substanţă şi de aplicabilitate, ea fiind, cel puţin la nivel teoretic (faţă de 
reglementarea legală actuală), tot o situaţie excepţională, dat fiind că atunci când se 
consideră că, în fapt, contractul a fost greşit calificat şi poate produce alte efecte 
juridice, el va fi menţinut şi nu va mai putea fi anulat, fiind aplicabil principiul 
conversiunii juridice. Jurisprudenţa susţine această soluţie, mergându-se până la 
soluţia în care nici chiar cauza simulată (falsă), recunoscută ca atare de părţi, nu 
atrage în mod obligatoriu nulitatea actului, dar cel care are interesul va trebui să 
demonstreze cauza veritabilă34. 

În schimb, potrivit legii, cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a 
contractului, consecinţa producându-se de plano şi urmând întocmai efectele 
nulităţii absolute. Totuşi, pentru a putea vorbi despre o sancţiune atât de drastică, 
este necesară existenţa unei conivenţe ilicite între părţi sau cel puţin este necesară 

                                                            
30 Soc. 8 janv. 1964, D 1964 Code civil Dalloz, p. 1319. 
31 TGI Paris, 8 nov. 1973, D 1975, idem. 
32 Paris 21 janv. 1972, Gaz. Pal. 1972, idem. 
33 Pentru mulţi autori, textul art. 966 din vechiul Cod civil, care statua, implacabil, nulitatea 

actului pentru lipsa cauzei sau nelegalitatea acestuia reprezenta o soluţie nefolositoare.  
34 Civ. 5 dec. 1900, DP 1901, D 1962, în Code civil Dalloz, op. cit., p. 1318. Potrivit acestei soluţii, 

rămâne ca cel care are interesul să dovedească, într-o astfel de situaţie, adevărata cauză.  
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dovedirea unei culpe cât de mici în persoana cocontractantului, care nu a fost 
destul de diligent la data încheierii actului. În mod concret, dispoziţiile art. 1.238 
alin. 2 NCC instituie nulitatea absolută a contractului afectat de o cauză ilicită sau 
imorală, în următoarele condiţii: 

– atunci când cauza este comună (adică atunci când ambele părţi au avut în 
vedere la încheierea contractului eludarea dispoziţiilor legale şi încălcarea regulilor 
de convieţuire socială); practic, este cazul în care părţile au convenit ab initio asupra 
unui contract cu privire la care ştiau că este guvernat de o cauză ilicită şi/sau 
imorală; 

– atunci când cauza, deşi nu este comună, fiind urmărită doar de către una din 
părţi, cealaltă parte a cunoscut-o sau, după împrejurări, trebuia s-o cunoască.  

Rezultă astfel că şi în cazul cauzei ilicite sau imorale soluţia legală este 
nuanţată şi, în noua viziune legislativă, mai puţin severă, astfel că, dacă una dintre 
părţile contractante a fost de bună-credinţă şi nu a cunoscut viciile cauzei, actul nu 
poate fi anulat ci va produce efectele juridice pe care legea le permite, inclusiv cu 
aplicarea, după caz, a principiului conversiunii juridice reglementat de art. 1.260 
NCC. De pildă (exemplul a fost dat şi de alţi autori35), o astfel de situaţie o putem 
regăsi în cazul contractului de transport, prin care transportatorul se obligă să 
transporte o marfă la cererea expeditorului, despre care acesta din urmă nu ştie că 
este contrafăcută sau că este rezultatul unor infracţiuni (bunuri furate) ori că este 
interzisă de lege (droguri, explozibili etc.). În acest caz, deşi cauza contractului de 
transport este ilicită, aceasta nu va atrage nulitatea absolută a contractului, întrucât 
transportatorul este de bună-credinţă, astfel că transportatorul va avea dreptul la 
contravaloarea serviciilor prestate. Dacă însă preţul oferit de expeditor este cu mult 
mai mare decât preţul de piaţă al unor astfel de servicii, se poate prezuma că 
transportatorul trebuia să ştie despre caracterul ilicit al transportului (despre 
natura ilicită a mărfurilor transportate). În acest caz, precum şi atunci când 
transportatorul cunoştea că bunurile transportate sunt contrafăcute, sunt furate sau 
sunt interzise de lege, sancţiunea va fi nulitatea absolută a contractului, urmând ca 
orice plăţi deja efectuate să fie restituite.  

În fine, o precizare se mai impune cu privire la situaţiile în care caracterul ilicit 
al obligaţiei civile interferează şi cu norme juridice de drept penal. Reţinem aici că, 
un act juridic afectat de o cauză ilicită poate fi valabil în condiţiile bunei-credinţe a 
cocontractantului, conform celor menţionate până acum, însă este posibil ca 
nulitatea urmată de restabilirea situaţiei anterioare să fie atrasă ca sancţiune penală 
(art. 256 C. pr. pen. şi art. 397 alin. 4 care conferă caracter executoriu acestei 
sancţiuni penale). Exemplificăm aici cu infracţiunea de bancrută frauduloasă 
săvârşită prin înstrăinarea unor bunuri din patrimoniul societăţii falite în dauna 
creditorilor, prevăzută de legea insolvenţei. Astfel de înstrăinări de active sunt 
prezumate de lege ca având o cauză ilicită, fiind făcute în scopul excluderii 
                                                            

35 C.T. Ungureanu, citat în Noul Cod civil, op. cit, p. 1.236. 
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bunurilor respective de la masa credală şi, în mod implicit, în scopul sustragerii 
acestora de la executare. Legea nu cere însă nicio complicitate a terţului dobânditor 
al bunurilor la caracterul ilicit al tranzacţiei, acesta putând fi de totală 
bună-credinţă. Cu toate acestea, dacă se va reţine săvârşirea infracţiunii, instanţa 
penală va dispune şi cu privire la anularea actului de vânzare a activelor şi 
restabilirea situaţiei anterioare prin restituirea bunurilor şi reintrarea acestora în 
patrimoniul societăţii aflate în insolvenţă. O situaţie similară întâlnim, după cum 
am arătat deja, şi în cazul înstrăinării bunului altuia (prin vânzare sau prin 
donaţie), când actul juridic, deşi neafectat de vicii, potrivit Codului civil, poate fi 
desfiinţat de instanţa penală dacă sunt întrunite elementele constitutive ale unei 
infracţiuni de înşelăciune în convenţii. 


