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Abstract 
 
Before entering into an actual contract, either a nominate or innominate contract, but which is 

allowed by virtue of legal regulations, the parties have a series of negotiations and discussions. Often, 
such pre-contract negotiations do not result into anything, but in other cases, they may lead to a 
written agreement. We are talking about the so-called pre-contracts, a phrase that is frequently used 
in the non-legal language and, although it does not occur as such in our new civil Code, it is 
basically correct, because it makes us think, and this is true, about an agreement preceding the final 
contract considered by the parties, but referring to the latter. At the same time, in practice 
promissory agreement is also used to define particularly those cases when we refer to a bilateral 
promise to enter into a contract; in the French private law, in this matter the doctrine mentions the 
preparatory agreements (contrats preparatoires), which include the consent in principle (the 
pre-contract negotiation stage), the unilateral promise of entering into a contract, the pre-emption 
agreement and the synallagmatic promise of entering into a contract. 

In terms of the type a pre-contract agreement may be in practice, our civil Code expressly 
regulates two distinct legal institutions, namely the option agreement and the promise to enter into a 
contract. However, we would hereby like to approach the two types in reverse order, namely, first the 
promise of entering into a contract and then the option agreement.  

 
Keywords: Pre-contract agreements, synallagmatic promise, bilateral promise, the unilateral 

promise of entering into a contract 
 
 
I. Promisiunea de a contracta 
 
1. Consideraţii introductive 
1.1. Reglementare legală şi domeniu de aplicare. Promisiunea de a contracta 

este reglementată expres, în noul Cod civil, ca şi pactul de opţiune, la secţiunea 
privind efectele contractului între părţi; pactul de opţiune face obiectul art. 1.278 
NCC, în timp ce art. 1.279 NCC tratează, distinct, promisiunea de a contracta. 
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Acest mod de abordare a problematicii în discuţie se înscrie în linia caracteristică 
noului Cod civil, care tratează instituţii juridice în capitole aparte, unde sunt 
enunţate regulile generale, de principiu, aplicabile acelei instituţii juridice (aşa cum 
se întâmplă, de pildă, şi cu pactul de opţiune), urmând ca, la anumite contracte, să 
fie punctate eventualele reguli particulare ale acelei chestiuni. Strategia de 
legiferare a actualului Cod civil este, în opinia noastră, binevenită, aşa cum arătam 
şi cu alte ocazii, cu atât mai mult cu cât, după cum ne amintim, Codul civil anterior 
proceda cu totul altfel; nu existau reglementări de principiu în anumite chestiuni 
importante (cel mai elocvent exemplu este instituţia juridică a nulităţii actului 
juridic, inexistentă, distinct, în vechiul Cod civil) ci doar prevederi disparate, la 
anumite contracte particulare, din care, însă, doctrina şi jurisprudenţa au statuat 
(de cele mai multe ori, cu multe controverse), o întreagă teorie a acelei materii.  

Aceeaşi este soluţia aleasă de Codul civil în vigoare şi în materia promisiunii 
de a contracta, despre care vorbim în prezenta secţiune. Pe lângă abordarea cadru, 
de principiu, a chestiunii, într-un articol situat la capitolul privind efectele 
contractului, în general, legea readuce în discuţie promisiunea de a contracta cu 
ocazia tratării anumitor contracte, unde sunt evidenţiate şi alte aspecte particulare 
legate de promisiune, aplicabile numai acelui tip de contract. Aşa fiind, trebuie să 
reţinem încă de la început că promisiunea de a contracta este o convenţie care 
poate fi folosită pentru încheierea oricărui tip de contract, numit sau nenumit, iar 
nu numai pentru vânzare-cumpărare, aşa cum suntem tentaţi să credem. Este 
adevărat că legea prevede şi reglementează expres posibilitatea încheierii unei 
promisiuni de a contracta numai în materia vânzării1, în materia donaţiei2 şi, în 
mod implicit dar inechivoc, la contractul de împrumut3. Dar faptul că nici Codul 
civil şi nici alte acte normative nu reglementează expres (aşa cum se întâmplă în 
cele trei cazuri), posibilitatea unor promisiuni pentru alte contracte, nu înseamnă 
că acest lucru nu este posibil. Dimpotrivă, se poate promite încheierea unui 
contract de locaţiune, încheierea unui contract de schimb sau chiar încheierea unui 
contract de societate, precum şi încheierea oricărui alt contract. 

Tot din acest punct de vedere, mai trebuie reţinute două aspecte care delimi-
tează exact domeniul de aplicare al promisiunii de a contracta.  

Mai întâi, promisiunea trebuie să vizeze, în concret, încheierea unui contract 
anume, iar nu simple discuţii sau negocieri. În acest sens, legea precizează că o 
convenţie prin care părţile se obligă să negocieze în vederea încheierii sau 
modificării unui contract nu constituie promisiune de a contracta, şi nu este 
supusă, prin urmare, acestor reguli. Cu toate acestea, credem că, în lumina noului 

                                                 
1 Art. 1.669, 1670 NCC. În fapt, promisiunea de vânzare este cea mai întâlnită în practică, oferind 

şi un regim juridic tipic, dar în concordanţă cu regulile generale, spre deosebire de alte tipuri de 
promisiuni (cum ar fi de pildă, promisiunea de donaţie, care prevede consecinţe specifice în caz de 
nerespectare a promisiunii).  

2 Art. 1.014 NCC. 
3 Art. 2.145 NCC. 
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Cod civil, nici chiar o astfel de convenţie nu scapă reglementării legale, ci face 
obiectul de studiu al etapei negocierii contractului, etapă distinctă în cronologia 
formării unui contract şi care este recunoscută expres prin Cod civil 4  (dar 
inexistentă, ca instituţie juridică, în Codul civil anterior). Pe cale de consecinţă, 
nerespectarea unei promisiuni făcută în etapa negocierii contractului este, la 
rândul său, sancţionabilă, însă în condiţiile speciale prevăzute de lege5. 

 În al doilea rând, trebuie precizat că, de foarte multe ori, promisiunea de a 
contracta – mai ales în cazul promisiunii de vânzare –, se încheie cu dare de 
arvună, motiv pentru care va trebui să avem în vedere şi dispoziţiile noului Cod 
civil referitoare la arvună. Într-un astfel de caz, avem, prin urmare, două instituţii 
juridice aplicabile de care va trebui să ţinem cont în rezolvarea problemelor ce pot 
apărea cu privire la nerespectarea promisiunii. Pe de-o parte, ipoteza dată este 
supusă, neîndoielnic, regulilor promisiunii de vânzare (reglementată expres de 
dispoziţiile generale, de principiu, cuprinse în art. 1.279 NCC dar şi de dispoziţiile 
speciale ale art. 1.669, 1.670 NCC stipulate în materia vânzării) şi, pe de altă parte, 
este supusă şi regulilor referitoare la arvună. După cum vom vedea, arvuna 
(penalizatoare sau confirmatorie) poate consta într-o sumă de bani sau în alte 
bunuri fungibile şi reprezintă o garanţie a executării unei obligaţii, în cazul nostru, 
garanţia respectării promisiunii. În linii mari, mecanismul arvunei, aşa cum este el 
reglementat de lege6, este pe deplin aplicabil în cazul promisiunii de a contracta, şi, 
cu atât mai mult, în cazul promisiunii de vânzare; dacă promisiunea nu este 
respectată, arvuna va fi reţinută sau, după caz, aşa cum vom dezvolta mai jos, va fi 
restituită de două ori. 

 
1.2. Noţiune. Delimitări importante. Promisiunea de a contracta este o 

convenţie prin care două (sau mai multe persoane, cum ar fi, de pildă, cazul 
contractului de societate, unde pot lua parte mai mult de două persoane) se obligă, 
una faţă de cealaltă, să încheie în viitor un anumit contract. Legea mai vorbeşte şi 
despre o altă noţiune, care s-a împământenit de ceva vreme în limbajul curent 
popular, şi anume, despre termenul de antecontract7, termen pe care îl vom accepta 
şi noi, dat fiind că este sinonim cu sintagma (mai juridică, a adevărat), de promi-
siune de a contracta.  
                                                 

4  Actualul Cod civil impune, în mod fundamental, necesitatea respectării bunei-credinţe 
(obligaţie care nu poate fi în niciun fel înlăturată sau limitată) la momentul încheierii şi executării unui 
contract, dar şi, în mod distinct, la momentul negocierii contractului (art. 1.170 NCC). 

5 Partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru 
prejudiciul cauzat celeilalte părţi iar pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de cheltu-
ielile angajate în vederea negocierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi de orice 
împrejurări asemănătoare (art. 1.183 alin. 4 NCC).  

6 Art. 1.544-1.546 NCC. 
7 De pildă, Legea nr. 247/2005, care a introdus pentru prima dată termenul legal de antecontract, 

sau chiar Codul civil (în vigoare) care, la art. 902 şi 906 NCC foloseşte termenul antecontract pentru a 
face referire, în mod evident (după modul de formulare a celor două articolele, în integralitatea lor), la 
o promisiune de a contracta. 
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Ca regulă, această convenţie (promisiunea de a contracta sau antecontractul) se 
încheie între două părţi, şi anume o parte, care se numeşte promitent şi cealaltă 
parte, care se numeşte beneficiarul promisiunii. Este însă posibil ca cele două părţi 
ale promisiunii să întrunească ambele calităţi, atât pe cea de promitent, cât şi pe cea 
de beneficiar al promisiunii, şi anume în cazul promisiunilor bilaterale. De pildă, 
într-o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, promitentul-vânzător (care 
este promitent) se obligă să vândă un bun cumpărătorului (beneficiarului promi-
siunii), dar, în acelaşi timp şi prin aceeaşi convenţie, beneficiarul promisiunii de 
vânzare se obligă, la rândul său, faţă de promitentul-vânzător, să cumpere bunul 
de la acesta (devenind astfel, şi el, un promitent, însă promitent-cumpărător, 
pentru că în acest caz există şi promisiune de cumpărare făcută promitentului-
vânzător care este, aşadar, beneficiarul acestei promisiuni).  

Esenţial de reţinut este că ceea ce se promite prin această convenţie de promi-
siune este încheierea unui contract. Aşa fiind, rezultă că obiectul promisiunii de a 
contracta este promisiunea de încheiere a unei convenţii, iar nu însuşi obiectul 
convenţiei promise; de pildă, în cazul promisiunii de încheiere a unui contract de 
vânzare, obiectul acestei promisiuni este obligaţia că părţile vor încheia contractul 
de vânzare şi nu bunul vândut, respectiv preţul bunului vândut, acestea din urmă 
constituind obiectul contractului de vânzare promis. Numai în funcţie de acest 
aspect, foarte bine înţeles, se pot înţelege şi efectele promisiunii de a contracta, mai 
cu seamă atunci când promisiunea nu este respectată.  

Dar, pentru a înţelege corect conceptul cu care lucrăm aici, trebuie spus că o 
promisiune de a contracta este, strict şi riguros juridic, un contract (sub acest 
aspect, promisiunea de a contracta se aseamănă, prin urmare, cu pactul de opţiune, 
care este, de asemenea, un contract). Precizarea era importantă pentru a deosebi 
promisiunea de a contracta de oferta de a contracta; promisiunea este un act juridic 
bilateral (chiar şi atunci când promisiunea este unilaterală), încheiat între două părţi 
(întocmai ca şi contractul promis a se încheia8), pe când oferta este un act juridic 
unilateral, care emană, prin definiţie, de la o persoană, în funcţie de acceptarea sau 
nu a acesteia, urmând a stabili, în final, dacă vom avea de-a face sau nu cu un 
contract.  

 
2. Condiţiile promisiunii de a contracta 
2.1. Condiţii de fond şi de formă. În primul rând, o promisiune de a contracta 

trebuie să îndeplinească, în mod firesc, condiţiile de fond cerute pentru încheierea 
oricărei convenţii, şi anume capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza, condiţii 
pe care le vom întâlni şi la pactul de opţiune. Deosebirea faţă de pactul de opţiune 
derivă din aceea că obiectul promisiunii de a contracta constă, aşa cum vom vedea, 
într-o promisiune (unilaterală sau bilaterală) asumată de una sau de ambele părţi 

                                                 
8 În principiu (şi ca regulă practică), aceleaşi părţi care încheie promisiunea vor încheia şi actul 

promis, însă, după părerea noastră, este posibil ca beneficiul promisiunii să fie cedat unui terţ, în 
temeiul art. 1315-1.320 NCC care reglementează cesiunea contractului.  



38 GABRIEL TIŢA-NICOLESCU 

semnatare, urmând ca, urmare a respectării promisiunii, să se încheie, printr-un act 
juridic distinct, contractul promis; în schimb, în cazul pactului de opţiune, 
contractul preconizat se încheie prin simpla acceptare de către beneficiar a 
declaraţiei de voinţă a celeilalte părţi, în condiţiile convenite prin pact (prin 
urmare, obiectul pactului nu constă în promisiunea de a încheia un contract, ci el se 
confundă cu însuşi obiectul contractului preconizat, sub rezerva acceptării pactului 
de către beneficiar).  

Un aspect important ce mai trebuie însă menţionat aici (la discuţiile legate de 
condiţiile de fond) este cel referitor la termenul în care urmează a fi încheiat 
contractul promis. Sub acest aspect, părţile vor putea conveni, după cum vor crede 
de cuviinţă, data limită până la care se va încheia contractul, esenţial fiind însă ca 
promisiunea să prevadă un termen. Ce se întâmplă însă dacă, totuşi, antecontractul 
nu stipulează un termen? Care este sancţiunea aplicabilă? Vom răspunde la această 
întrebare, mai întâi, prin răspunsurile pe care, în mod cert, legea ni le oferă. După 
părerea noastră, lipsa unui termen de încheiere a contractului atrage nulitatea 
relativă a antecontractului, întrucât lipseşte un element esenţial în funcţie de care 
se poate stabili întinderea în timp a obligaţiei promise şi eventuala răspundere a 
părţilor pentru nerespectarea promisiunii. Un argument al acestei soluţii este, după 
părerea noastră, şi acela că, spre deosebire de pactul de opţiune, unde legea 
consideră ca fiind valabilă o convenţie în care nu s-a stabilit un termen de 
acceptare a ofertei, urmând ca instanţa, prin ordonanţă preşedinţială, să stabilească 
acest termen (art. 1.278 alin. 2 NCC), în cazul promisiunii, legea nu acceptă nici 
expres dar nici implicit, o astfel de convenţie, care să nu prevadă niciun termen. 
Dimpotrivă, dată fiind imposibilitatea practică de a face opozabilă promisiunea 
prin înscrierea în cartea funciară (reglementare legală expresă instituită la 
promisiunea de vânzare a unui bun imobil9), imposibilitate care poate atrage 
consecinţe juridice importante (cum ar fi riscul major ca acelaşi bun să fie vândut 
sau promis unei terţe persoane ce va putea invoca cu succes buna-credinţă), 
deducem că legiuitorul a dorit ca o promisiune de a contracta să stipuleze, sub 
sancţiunea nulităţii relative, o dată limită clară în care contractul promis să fie 
încheiat. Tot astfel, şi din modul de reglementare a promisiunii de vânzare, rezultă 
implicit, dar inechivoc, faptul că promisiunea de vânzare trebuie să stipuleze un 
termen, în funcţie de care se calculează şi termenul special de prescripţie (art. 1.669 
alin. 2 NCC). Nulitatea va putea fi invocată, după părerea noastră, atât de bene-
ficiarul promisiunii, cât şi de promitent.  

În ceea ce priveşte cerinţele de formă, spre deosebire de pactul de opţiune, 
promisiunea de a contracta nu este supusă, în opinia noastră, regulii accesorium 
sequitur principalem, aspect pe care îl deducem implicit şi din interpretarea per a 
contrario a dispoziţiilor art. 1.242 NCC, potrivit cărora sunt nule absolut numai 

                                                 
9 Dacă părţile nu prevăd un termen, antecontractul nu va putea fi înscris în cartea funciară, astfel 

că promisiunea nu va putea fi făcută opozabilă terţilor (art. 906 alin. 1 NCC).  
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contractele încheiate în lipsa formei cerute în chip neîndoielnic de lege. Rezultă, 
aşadar, că legea, necerând o anumită formă pentru încheierea promisiunii de a 
contracta (nici chiar atunci când promisiunea are ca obiect un bun imobil), nu 
poate sancţiona în niciun fel promisiunea în cazul în care aceasta nu îmbracă 
aceeaşi formă cu actul promis, act care, prin ipoteză, trebuia încheiat, potrivit legii, 
într-o anumită formă (pot exista şi excepţii, aşa cum este cazul promisiunii de 
donaţie, aşa cum vom vedea mai jos, însă aceste excepţii sunt şi trebuie să fie de 
strictă interpretare). De pildă, dacă prin antecontract se promite încheierea unui 
contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil (contract care, obligatoriu, 
trebuie încheiat în forma autentică), este suficient ca antecontractul să fie întocmit 
sub forma înscrisului sub semnătură privată (desigur, pentru opozabilitatea 
deplină a promisiunii ce face obiectul antecontractului şi pentru a fi evitat 
concursul altor eventuali beneficiari ai unor promisiuni având ca obiect acelaşi bun 
imobil, se impune ca antecontractul să fie încheiat cu dată certă10 şi să fie înscris în 
cartea funciară 11 ). Din păcate, în lipsa unei prevederi legale exprese, care să 
permită încheierea unei promisiuni sub semnătură privată chiar şi în cazul în care 
actul promis trebuie încheiat în formă autentică, în practică, sunt situaţii în care 
autorităţile statului (cum ar fi autorităţile fiscale), nu consideră ca valabilă o astfel 
de promisiune. Susţinem însă cu tărie regula expusă de noi şi credem că, pentru 
evitarea oricăror discuţii, Codul civil român ar trebui să procedeze aşa cum o face 
modelul nostru canadian, care stipulează expres că o promisiune de a contracta nu 
trebuie să îmbrace forma cerută de lege contractului promis12.  

În schimb, sub aspectul formei actului juridic, în cazul pactului de opţiune, dat 
fiind că, practic, nu se mai încheie un alt contract (nici ca negotium şi nici ca 
instrumentum), separat de convenţia care instituie pactul de opţiune, este absolut 
necesar ca, în cazul în care beneficiarul pactului va opta în sensul acceptării 
acestuia, condiţiile de formă să fie îndeplinite pentru valabilitatea actului juridic, 
respectiv, atât angajamentul (pactul propriu-zis) cât şi acceptarea angajamentului 
să îmbrace forma cerută de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute, pentru acel 
contract. 

 
2.2. Condiţii de opozabilitate a promisiunii. Notarea în cartea funciară. După 

ce am antamat importanţa înscrierii în cartea funciară a unor antecontracte, să 
                                                 

10 Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au 
întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute expres de lege 
(art. 278 C. pr. civ.).  

11 Notarea antecontractului şi a pactului de opţiune în cartea funciară este reglementată de  
art. 906 NCC. 

12 După ce instituie, ca şi Codul civil român, regula potrivit căreia forma contractului trebuie 
respectată atunci când legea o cere, Codul civil Quebec precizează expres şi inechivoc faptul că nu se 
cere aceeaşi formă şi promisiunii de a contracta („Where a particular or solemn form is required as a 
necessary condition of formation of a contract, it shall be observed; it shall also be observed for modifications to 
the contract, unless they are only accessory stipulations. A promise to enter into a contract is not subject to the 
form required for the contract” – art. 1414, 1415 C.C.Q.).  
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vedem, în concret, care este modalitatea de notare în evidenţele funciare a 
promisiunilor de a contracta şi care sunt efectele pe care o astfel de formalitate le 
atrage. Vorbim, aşadar, aici, de situaţia promisiunilor de a contracta cu privire la 
un bun imobil, în fapt, aceasta fiind, de departe, cea mai frecventă situaţie întâlnită 
în practică. Intră în această categorie atât promisiunile bilaterale cât şi cele 
unilaterale (de pildă, numai de a vinde sau numai de a cumpăra) care au ca obiect 
dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, alt drept real dar şi orice alt drept 
de creanţă asupra unui bun imobil (de pildă, promisiunea de a încheia un contract 
de locaţiune13) precum şi pactele de opţiune (chestiune care va fi însă abordată 
aparte).  

Mai întâi, trebuie precizat că înscrierea14 în cartea funciară a unei promisiuni 
este o facultate a părţilor, nefiind impusă de lege, în termeni imperativi, însă, deşi 
nu este o cerinţă de validitate a antecontractului, notarea în cartea funciară este 
singura modalitate prin care se asigură opozabilitatea faţă de terţi a unei promisiuni 
de a contracta15 . O astfel de convenţie va deveni opozabilă terţelor persoane 
exclusiv prin notare, iar prin terţi trebuie se înţelege orice persoană care a dobândit 
un drept real sau un alt drept în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară. 
Apoi, reţinem că, pentru a se putea cere notarea unei promisiuni în cartea funciară, 
trebuie îndeplinite cel puţin două condiţii, fără de care cererea de notare va fi 
respinsă de către serviciul de publicitate imobiliară:  

– promitentul să fie înscris, la rândul său, în cartea funciară, ca titular al 
dreptului care face obiectul promisiunii; 

– promisiunea să prevadă termenul în care urmează a fi încheiat contractul. 
Cererea de notare va fi însoţită de un exemplar original al antecontractului şi 

se va putea depune la serviciul de publicitate imobiliară fie de către promitent, fie 
de către beneficiarul promisiunii, acesta din urmă fiind, de fapt, cel mai interesat să 
o facă, pentru a-şi asigura opozabilitatea dreptului astfel dobândit. Notarea poate fi 
cerută până la termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar şi până 
cel mai târziu într-o perioadă de 6 luni de la expirarea acestui termen. Odată 
notată, promisiunea de a contracta (antecontractul) devine opozabil terţilor, astfel 
că aceştia nu mai pot invoca necunoaşterea existenţei unei promisiuni de a 
contracta cu privire la un anumit bun imobil. 

Radierea promisiunii se va putea face la cerere sau din oficiu, în cazurile 
expres şi limitativ prevăzute de lege.  

                                                 
13 Deşi nu este un drept real, dreptul locatarului (chiriaşului) se va putea înscrie în cartea 

funciară în temeiul art. 902 alin. 2 pct. 6 NCC care prevede expres înscrierea locaţiunii în carte 
funciară, text care se coroborează şi cu dispoziţiile 876 alin. 2 NCC. 

14 Potrivit art. 881 NCC, înscrierea în cartea funciară poate fi de trei feluri: intabularea, înscrierea 
provizorie şi notarea. Notarea se referă la înscrierea altor drepturi decât cele tabulare (drepturile reale 
imobiliare), adică la acele drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse 
în cartea funciară şi se face numai în cazurile anume prevăzute de lege. Aşadar, stricto sensu, înscrierea 
unui antecontract în cartea funciară poartă denumirea de notare. 

15 Art. 902 alin. 2 pct. 12. 
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Astfel, la cerere, promisiunea se va putea radia din cartea funciară în două 
situaţii (desigur, ne referim la cererea părţii care interes, şi anume la promitent, 
pentru că beneficiarul va putea cere oricând radierea notării, fiind făcută în folosul 
său): 

– atunci când cel îndreptăţit (beneficiarul promisiunii) nu a cerut instanţei 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract în termen de 6 luni de la 
trecerea termenului fixat pentru încheierea contractului promis; 

– atunci când, după notarea promisiunii în cartea funciară, bunul imobil ce 
face obiectul contractului promis a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite 
de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului.  

Tot astfel, radierea se va dispune din oficiu: 
– dacă nu a fost cerută înscrierea dreptului care a făcut obiectul promisiunii 

până la expirarea termenului de 6 luni iar beneficiarul promisiunii nu a cerut 
notarea în cartea funciara, în acelaşi termen, a acţiunii prin care se tinde la 
obţinerea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract; 

– dacă, până la încheierea contractului promis ori până la soluţionarea 
definitivă a acţiunii prin care se urmăreşte obţinerea unei hotărâri judecătoreşti 
care să ţină loc de contract, imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării 
silite de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului.  

În concret, problema opozabilităţii antecontractului se pune atunci când un 
proprietar promite acelaşi bun imobil mai multor persoane (beneficiari ai promi-
siunilor), sau atunci când proprietarul, deşi a promis bunul imobil unei persoane, 
vinde acest bun către un terţ. Prioritatea dreptului va fi stabilită, în astfel de 
situaţii, aşa cum am precizat deja, exclusiv în funcţie de îndeplinirea formalităţilor 
de notare în cartea funciară a promisiunii. Principiul aplicabil în materie este qui 
prior tempore potior jure (who is earlier in time is stronger in law), astfel că cel care îşi 
notează primul promisiunea16 sau, după caz, dreptul de proprietate, în cartea 
funciară, va fi preferat, chiar dacă celălalt beneficiar al promisiunii a încheiat 
antecontractul cu o dată anterioară, însă nu şi l-a înscris în cartea funciară (art. 891 
NCC). De la această regulă există o excepţie, şi anume, în situaţia înscrierii în cartea 
funciară a terţului dobânditor de rea-credinţă (art. 892 NCC); în acest caz, 
beneficiarul unei promisiuni va putea cere instanţei de judecată17 radierea celui 
care şi-a înscris primul dreptul în cartea funciară, dacă sunt îndeplinite cumulativ, 
trei condiţii: 

– actul juridic în temeiul căruia se solicită radierea să fie anterior aceluia în baza 
căruia terţul dobânditor şi-a înscris dreptul; 

                                                 
16 Data înscrierii în cartea funciară se stabileşte în funcţie de data înregistrării cererii (art. 890 

NCC). 
17 Prin excepţie de la dispoziţiile art. 2.518 NCC, care instituie un termen de prescripţie de 10 ani 

aplicabil acţiunilor privitoare la drepturi reale, cererea judiciară de radiere va putea fi formulată în 
termen de 3 ani de la data înscrierii de către terţ a dreptului în folosul său (art. 892 alin. 3 NCC).  
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– dreptul reclamantului şi cel al terţului dobânditor să provină de la un autor 
comun (este vorba tocmai despre situaţia ipotetică pe care am avut-o în vedere, în 
care un proprietar promite acelaşi bun imobil mai multor persoane sau vinde unui 
terţ bunul imobil promis deja altei persoane);  

– înscrierea dreptului în folosul reclamantului să fi fost împiedicată de terţul 
dobânditor prin violenţă sau viclenie, inclusiv în cazul în care violenţa sau viclenia a 
provenit de la o altă persoană decât terţul dobânditor, dar numai dacă acesta din 
urmă a cunoscut sau, după caz, trebuia să cunoască această împrejurare la data 
încheierii contractului.  

 
3. Efectele promisiunii de a contracta 
3.1. Consideraţii introductive. În mod normal, ar trebui ca promisiunea de 

contractare să fie respectată, astfel ca, până la data limită prevăzută în convenţia de 
promisiune, părţile să încheie contractul promis. Este însă posibil ca promitentul să 
nu îşi ţină cuvântul dat, şi, prin urmare, să nu respecte promisiunea, caz în care, 
practic, acesta nu va mai încheia contractul promis, fie că încheierea contractului 
i-a devenit imposibilă din cauze fortuite, fie că, pur şi simplu, nu mai doreşte să 
încheie contractul (s-a răzgândit).  

În prima situaţie, imposibilitatea fortuită a respectării promisiunii nu poate 
duce la sancţionarea promitentului, întrucât problema se va pune, potrivit 
regulilor generale, pe tărâmul riscului contractual şi nu al răspunderii contractuale, 
dat fiind că, după cum ştim, dispoziţiile art. 1.634 NCC, exclud expres, într-o astfel 
de ipoteză, răspunderea părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia. Aplicând mutatis 
mutandis prevederile de principiu ale art. 1.634 NCC în materia promisiunii, 
promitentul, care este şi debitorul obligaţiei de a încheia contractul promis, poate 
invoca imposibilitatea fortuită de executare; aşadar, promitentul va fi liberat de 
această obligaţie faţă de beneficiarul promisiunii, atunci când obligaţia sa nu mai 
poate fi executată din cauza unei forţe majore, a unui caz fortuit ori a unor alte 
evenimente asimilate acestora, produse însă înainte ca promitentul sa fi fost pus în 
întârziere.  

În cea de-a doua situaţie, şi anume atunci când promitentul nu mai doreşte, 
din diferite motive, încheierea contractului, vorbim despre o răspundere 
contractuală tipică, în sensul că acesta va trebui să răspundă faţă de beneficiarul 
promisiunii. Beneficiarul va avea, practic, la îndemână dreptul de a alege, după 
cum va considera de cuviinţă, între două variante de acţiune, respectiv, fie să ceară 
promitentului daune-interese, fie să ceară promitentului respectarea promisiunii. 
Despre cele două căi de acţiune vom vorbi mai jos. 

 
3.2. Daunele-interese. În ceea ce priveşte dreptul de a cere daune-interese, 

avem în vedere, în principiu, arvuna, mai exact, mecanismul arvunei. Arvuna 
reprezintă, în fapt, daune-compensatorii, menite să acopere prejudiciul produs de 
partea care nu şi-a respectat obligaţia şi suferit de partea care şi-a executat 
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obligaţia, sau era pregătită să şi-o execute. În cazul promisiunii de a contracta, 
arvuna este foarte frecvent întâlnită, am putea spune chiar că, în cazul promi-
siunilor de vânzare este de natura acesteia. Aşa cum funcţionează arvuna în cazul 
oricărui contract, întocmai la fel funcţionează şi în cazul promisiunilor, unde 
nerespectarea promisiunii atrage după sine obligaţia plăţii arvunei (reţinerea 
arvunei, respectiv, după caz, restituirea dublului arvunei); arvuna este, prin 
urmare, menită să acopere, într-un astfel de caz, prejudiciile cauzate de partea 
semnatară care nu şi-a respectat promisiunea. Despre toate aspectele legate de 
arvună, de tipurile de arvună, de plata arvunei şi despre efectele stipulării clauzei 
de arvună am discutat însă într-un material aparte, publicat deja în această revistă, 
astfel că nu vom mai relua explicaţiile.  

Mai trebuie însă precizat aici faptul că daunele-interese datorate în cazul 
nerespectării promisiunii asumate într-o promisiune de a contracta nu se concre-
tizează doar în arvună, aşa cum, de altfel, nici daunele-interese compensatorii 
datorate pentru nerespectarea unei obligaţii contractuale, în general, nu se 
concretizează, de asemenea, numai în arvună. Părţile pot prevedea şi cuantifica în 
alt mod daunele-interese compensatorii datorate pentru nerespectarea obligaţiei 
contractuale, în cazul nostru, pentru nerespectarea obligaţiei de a încheia con-
tractul promis (cu atât mai mult în cazul promisiunii încheierii unui alt contract 
decât cel de vânzare, unde se pune mai rar problema unei arvune). Mai mult, 
potrivit regulilor generale, nu este necesar nici măcar să se prevadă o valoare a 
daunelor compensatorii, daunele-interese fiind prezumate întotdeauna în cazul în 
care una dintre părţi nu îşi execută obligaţiile contractuale, în cazul nostru, nu îşi 
respectă obligaţia de a încheia contractul promis. Aşadar, conchidem aici, ca primă 
variantă de acţiune, că, în cazul nerespectării promisiunii de către una dintre 
părţile semnatare, cealaltă parte poate alege să renunţe la încheierea contractului 
promis şi să ceară, în schimb daune-interese, fie sub forma arvunei (cum este în 
cazul promisiunii de vânzare), fie în alt cuantum, prevăzut sau nu în contract. 

 
3.3. Dreptul de a cere executarea promisiunii. Actualul nostru Cod civil18 

reglementează expres o alternativă a beneficiarului promisiunii în cazul în care 
promitentul nu îşi respectă obligaţia; beneficiarul va putea cere, dacă nu înţelege să 
ceară daune-interese, executarea promisiunii. Aceasta este, până la urmă, o 
aplicaţie logică, corectă şi firească a principiului executării în natură a obligaţiei, 
consfinţită prin art. 1.516 alin. 1 coroborat cu alin. 2 lit. a) al aceluiaşi articol. 
Credem însă, că, din lecturarea aceluiaşi text de lege, este posibilă, suplimentar, şi 
solicitarea de daune-interese în completare, chiar şi în cazul în care beneficiarul 

                                                 
18 Înainte de adoptarea noului Cod civil, această opţiune era reglementată de art. 5 alin. 2 din 

Titlul X – Circulaţia juridică a terenurilor – al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, dar numai în materia contractului de 
vânzare-cumpărare. Literatura juridică şi practica judiciară recunoscuseră însă această cale de acţiune 
şi anterior acestei reglementări, fiind pronunţate constant soluţii jurisprudenţiale în acest sens.  
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optează pentru această soluţie, şi anume când pretinde executarea promisiunii 
(desigur, dacă aceste daune-interese sunt dovedite).  

Potrivit cu dispoziţiile art. 1.278 alin. 3 NCC, dacă promitentul refuză să 
încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile 
obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când 
natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt 
îndeplinite. Aşadar, cerinţele pentru admiterea unei astfel de acţiuni judiciare sunt: 

– să existe un refuz, chiar şi tacit, de încheiere a contractului; în acest sens, 
credem că depăşirea termenului prevăzut în antecontract echivalează cu un refuz 
de încheiere a contractului promis (cu excepţia cazului în care se poate face dovada 
că neîncheierea contractului a fost cauzată de un caz fortuit), ceea ce conferă 
posibilitatea persoanei îndreptăţite la a demara acţiunea judiciară; 

– partea care sesizează instanţa să îşi fi îndeplinit propriile obligaţii; se consi-
deră că beneficiarul promisiunii şi-a îndeplinit obligaţiile sale atunci când va face 
dovada că a achitat integral preţul bunului asupra căruia urma a se contracta în 
temeiul promisiunii, sau, cel puţin, a achitat tranşa ori tranşele din preţ, aşa cum 
erau stipulate până la data scadentă (în acest ultim caz, hotărârea judecătorească va 
consfinţi încheierea contractului, dar va obliga şi partea care a cerut-o să achite 
diferenţa de preţ); 

– natura contractului trebuie să permită încheierea contractului promis prin 
intermediul unei hotărâri judecătoreşti care să ţină astfel loc de consimţământ; sub 
acest aspect, trebuie reţinut că sunt contracte care, prin natura lor, nu pot fi 
considerate încheiate prin hotărâre judecătorească, cum ar fi, de pildă, în cazul 
contractului real, dacă bunul nu se află la beneficiarul promisiunii (în schimb se 
poate proceda în acest mod în cazul contractului solemn, pentru că hotărârea 
judecătorească este, ca şi contractul notarial autentic, un înscris autentic); 

– trebuie ca toate cerinţele pentru validitatea contractului să fie îndeplinite, 
întrucât hotărârea judecătorească nu poate da legalitate unei convenţii care nu 
îndeplineşte cerinţele de fond sau de formă prevăzute de lege sub sancţiunea 
nulităţii. 

Două excepţii sunt expres prevăzute de lege. Aceste excepţii vizează cazurile 
în care nu se poate recurge la calea de acţiune a executării promisiunii; nu 
excludem însă, după părerea noastră, şi alte excepţii, neprevăzute de lege, dar care 
pot fi deduse din natura contractului încheiat. Excepţiile exprese le regăsim în 
materia dreptului societar, mai exact, în cazul societăţii simple (fără personalitate 
juridică) şi în materia promisiunii de donaţie. Astfel, în cazul societăţii simple, 
potrivit art. 1.909 NCC, orice promisiune făcută de un asociat de a ceda, vinde, 
garanta în orice fel sau de a renunţa la drepturile sale sociale îi conferă benefi-
ciarului acesteia numai dreptul la daunele ce ar rezulta din neexecutare. Tot astfel, 
relativ la donaţie, potrivit art. 1.014 alin. 2 NCC, în caz de neexecutare din partea 
promitentului, promisiunea de donaţie nu conferă beneficiarului decât dreptul de 
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a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a făcut şi avantajele 
pe care le-a acordat terţilor în considerarea promisiunii.  

În fine, mai facem o precizare. Deşi legea nu o prevede expres, după părerea 
noastră, poate cere pronunţarea unei hotărâri care ţină loc de contract şi 
promitentul, iar nu numai beneficiarul. Evident, în primul rând, interesul de a 
obţine perfectarea contractului promis printr-o astfel de acţiune îl are beneficiarul 
promisiunii, cu atât mai mult atunci când a achitat întregul preţ (sau mare parte 
din preţul) la care se obligase, la rândul său. Dar, în opinia noastră, un interes îl 
poate justifica şi însuşi promitentul, care, de pildă, în cazul în care promisiunea 
vizează încheierea unui contract de vânzare-cumpărare (cu atât mai mult atunci 
când a şi încasat preţul bunului), va dori să îşi radieze calitatea de proprietar din 
evidenţele fiscale, pentru a nu mai plăti impozitul pe bunul ce face obiectul 
contractului promis.  

 
4. Aplicaţii legale ale promisiunii de a contracta 
4.1. Promisiunea de a contracta în materia vânzării. O aplicaţie practică, 

legală, frecventă şi cât se poate de elocventă a promisiunii de a contracta o regăsim 
în materia contractului de vânzare, unde, potrivit legii, dacă o parte semnatară a 
promisiunii refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate 
cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte 
condiţii de validitate sunt îndeplinite sau, după caz, poate alege să ceară 
daune-interese.  

Practic, în cazul contractului de vânzare, se pot încheia trei tipuri de promi-
siuni: promisiune unilaterală de vânzare, promisiune unilaterală de cumpărare şi 
promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. În cazul promisiunii unilaterale de 
vânzare, promitentul se angajează să vândă unei persoane un anumit bun, dacă 
această din urmă persoană va dori să-l cumpere; beneficiarul promisiunii nu îşi 
asumă nicio obligaţie, el având dreptul exclusiv de a cumpăra sau, dimpotrivă, de 
a nu cumpăra bunul de la promitent (acest tip de promisiune se aseamănă, până la 
un punct, cu pactul de opţiune). În cazul promisiunii unilaterale de cumpărare, 
promitentul se angajează să cumpere de la beneficiarul promisiunii (potenţialul 
vânzător) un bun, acesta din urmă neavând însă obligaţia de a i-l vinde, putând 
decide după cum va dori; pentru a întări esenţa acestui tip de promisiune, şi 
anume, faptul că beneficiarul promisiunii nu îşi asumă nicio obligaţie, legea 
permite implicit acestuia să vândă bunul sau să-l ipotecheze ori să constituie un alt 
drept real asupra bunului, chiar în termenul exprimat în promisiune19. În fine, în 
cazul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, în fapt, cea mai folosită promi-
siune în materia vânzării (antecontractul de vânzare-cumpărare), ambii promitenţi, 

                                                 
19 „În cazul în care promisiunea unilaterală de cumpărare are ca obiect un bun individual determinat, dacă, 

mai înainte ca promisiunea să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real 
asupra acestuia, obligaţia promitentului se considera stinsă” (art. 1.669 alin. 4 NCC).  
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promitentul-vânzător şi promitentul-cumpărător îşi asumă, fiecare, câte o obligaţie 
fermă, de a vinde, respectiv de a cumpăra un anumit bun.  

Promitentul-cumpărător al unui bun imobil înscris în cartea funciară va avea 
dreptul de ipotecă legală asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor 
plătite în contul acestuia, ipotecă de care va putea uza atunci când promitentul-
vânzător nu îşi va respecta obligaţia.  

Câteva precizări trebuie făcute aici cu privire la condiţiile de exercitare a unei 
acţiuni judiciare în această materie, în fapt, situaţia punerii în executare pe cale 
judecătorească a promisiunilor de vânzare fiind cea mai frecventă în practică. 
Astfel, în cazul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare se aplică regulile 
prevăzute de art. 1.669 NCC, prevederi ce dau dreptul părţii care nu-şi respectă 
promisiunea, de a cere instanţei de judecată, în termenul special de prescripţie, de 
6 luni (calculat de la data la care contractul promis trebuia încheiat) pronunţarea 
unei hotărâri care să ţină loc de contract. Iar sumele plătite în temeiul promisiunii 
de vânzare reprezintă un avans din preţul convenit, în lipsă de stipulaţie contrară. 
Problema care se pune aici este dacă această soluţie poate fi aplicată, prin analogie, 
şi în cazul promisiunii unilaterale (de vânzare sau de cumpărare). Cu privire la 
această chestiune există două curente de opinie, exprimate, până la apariţia noului 
Cod civil, chiar şi în cazul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, opinii care 
au creat, în consecinţă, o practică judiciară duală. Prima dintre aceste opinii 
susţinea că nu se poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de consim-
ţământ dacă această opţiune nu este prevăzută în antecontract şi nici atunci când în 
convenţia de promisiune s-a stipulat o clauză de dezicere. Cea de-a doua opinie 
afirma, dimpotrivă, că dreptul de a cere instanţei consfinţirea transferului 
dreptului de proprietate promis este recunoscut întotdeauna, chiar şi în cazul în 
care în care nu s-a stipulat această soluţie în antecontract. În prezent, chestiunea 
care a creat atâtea dispute este tranşată în mod expres de lege în materia 
promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, art. 1.669 NCC stipulând expres 
dreptul de acţiune, fără ca acest drept să fie condiţionat de o clauză expresă în acest 
sens. În schimb, nu avem o astfel de prevedere în cadrul reglementării promisiunii 
unilaterale de a contracta. Credem însă că, deşi nu este prevăzută de lege în mod 
expres, aceeaşi posibilitate legală o are şi beneficiarul promisiunii în promisiunea 
unilaterală, în cazul în care promitentul nu îşi execută obligaţia şi, în fine, o are 
chiar şi promitentul.  

În fine, ceea ce mai trebuie precizat aici, este aspectul legat de conflictul dintre 
terţii dobânditori de la un autor comun. Astfel, potrivit art. 891 NCC, în cazul în 
care două sau mai multe persoane au fost îndreptăţite să dobândească, prin acte 
încheiate cu acelaşi autor, drepturi asupra aceluiaşi imobil care se exclud reciproc, 
cel care şi-a înscris primul dreptul va fi socotit titularul dreptului tabular, 
indiferent de data titlului în temeiul căruia s-a săvârşit înscrierea în cartea funciară.  



Convenţiile precontractuale 47 

4.2. Alte aplicaţii legale ale promisiunii de a contracta. Aşa cum arătam mai 
sus, nu doar contractul de vânzare beneficiază de o reglementare aparte în materie 
de promisiune (în plus faţă de reglementarea generală a promisiunii de a 
contracta), ci şi contractul de împrumut precum şi contractul de donaţie.  

Promisiunea de împrumut este prevăzută expres de art. 2.145 NCC, text de 
lege potrivit căruia, atunci când bunul se află în deţinerea beneficiarului, iar 
promitentul refuză să încheie contractul, instanţa, la cererea celeilalte părţi, poate 
să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, dacă cerinţele legii pentru 
validitatea acestuia sunt îndeplinite.  

Promisiunea de donaţie este, de asemenea, reglementată de art. 1.014 NCC. 
Trei aspecte particulare trebuie reţinute aici, şi anume forma promisiunii, calea de 
acţiune în cazul nerespectării promisiunii şi revocarea promisiunii. În ceea ce 
priveşte forma promisiunii, sub sancţiunea nulităţii absolute, promisiunea de 
donaţie este supusă formei autentice (aşa cum însuşi contractul de donaţie trebuie 
să îmbrace, sub sancţiunea nulităţii absolute, forma autentică); avem, aşadar, aici, o 
excepţie de la regula potrivit căreia promisiunea nu trebuie să aibă aceeaşi formă 
cu actul juridic promis, ci este suficient, în principiu, să fie încheiată sub semnătură 
privată. În ceea ce priveşte calea de acţiune, aşa cum am văzut deja mai sus (când 
am antamat această chestiune la excepţiile de la regula potrivit căreia este 
recunoscută întotdeauna alternativa executării în natură a promisiunii), în cazul 
promisiunii de donaţie, dacă promitentul nu îşi execută promisiunea, acest fapt nu 
conferă beneficiarului decât dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu 
cheltuielile pe care le-a făcut şi avantajele pe care le-a acordat terţilor în consi-
derarea promisiunii. În fine, revocarea promisiunii de donaţie intervine de drept 
dacă anterior executării sale se iveşte unul dintre cazurile de revocare pentru 
ingratitudine aplicabile donaţiei înseşi20, precum şi atunci când, anterior executării 
sale, situaţia materială a promitentului s-a deteriorat într-o asemenea măsură încât 
executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasă pentru acesta ori promitentul 
a devenit insolvabil.  

 
II. Pactul de opţiune 
 
1. Reglementare legală şi scurte aspecte de drept comparat. Pactul de opţiune 

este, în prezent, reglementat expres, de dispoziţiile art. 1.278 NCC, la secţiunea 
                                                 

20 Art. 1.023 NCC prevede limitativ cazurile de revocare a donaţiei pentru ingratitudine, cazuri 
aplicabile, deopotrivă, şi promisiunii de donaţie, respectiv: a) dacă donatarul a atentat la viaţa 
donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a 
înştiinţat; b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de 
donator; c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, 
în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la 
momentul donaţiei.  
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privind efectele contractului între părţi21, text care face însă trimitere expresă, 
pentru a lămuri încă de la început natura juridică şi efectele pactului de opţiune, la 
prevederile art. 1.191 NCC referitoare la oferta irevocabilă. Din acest motiv, de 
altfel, doctrina străină (de pildă, atât cea canadiană cât şi cea franceză) abordează 
problematica legată de condiţiile de încheiere a precontractelor la capitolul privind 
formarea contractului (condiţiile ofertei şi momentul întâlnirii ofertei cu acceptarea 
ofertei), iar nu la capitolul privind efectele contractului, aşa cum este cazul Codului 
nostru civil. În ceea ce ne priveşte, considerăm că poziţia şi viziunea literaturii 
juridice canadiene este, riguros juridic, mai coerentă, astfel că, în ceea ce ne priveşte, 
achiesăm la această viziune. 

Vechiul nostru Cod civil, care şi-a încetat aplicabilitatea în anul 2011, nu ne 
oferea, în schimb, o abordare expresă şi distinctă a pactului de opţiune. Cu toate 
acestea, existau şi în reglementarea anterioară texte legale care făceau aplicaţia 
pactului de opţiune în materie de vânzare. În actualul Cod civil avem, în plus – pe 
lângă textele specifice cu aplicaţie particulară în materia pactului de opţiune 
privind contractul de vânzare (texte care fac obiectul art. 1.668 NCC) – şi o 
legiferare cadru, de principiu, a pactului de opţiune (cuprinsă în art. 1.278 NCC) 
care nu exista în vechiul Cod civil.  

Codul civil Quebec nu reglementează distinct instituţia pactului de opţiune 
însă, aşa cum arătam, abordează aspectele esenţiale legate de oferta de a contracta 
emisă sub forma unei promisiuni certe şi adresate unei persoane determinate. 
Astfel, potrivit legii canadiene, oferta de a contracta făcută unei persoane deter-
minate reprezintă o promisiune de a contracta din momentul în care beneficiarul 
ofertei indică ofertantului că intenţionează să ia în considerare oferta, cu condiţia 
ca beneficiarul ofertei să răspundă la ofertă în termenul stabilit sau într-un termen 
rezonabil22. De aici, doctrina canadiană a creat o bogată literatură juridică pe 
tărâmul pactului de opţiune (dar şi a promisiunii de a contracta), plecând de la 
natura juridică de esenţă a unor astfel de înţelegeri, şi anume, faza convenţiilor 
precontractuale. Nici Codul civil francez nu reglementează pactul de opţiune, aşa 
cum nu reglementează nici promisiunea de a contracta, însă doctrina a fost 
unanimă în a le recunoaşte.  

 
2. Noţiune. Pactul de opţiune este, ca şi promisiunea de a contracta, un acord 

precontractual, este o convenţie încheiată între două părţi, prin care preconizează 
încheierea (perfectarea ulterioară), a unui contract. Este un contract unilateral, 
întrucât, prin definiţie, doar promitentul (emitentul pactului) se obligă, în timp ce 
beneficiarul pactului (beneficiarul promisiunii) nu îşi asumă nicio obligaţie. Prin 
acest contract, emitentul pactului îşi ia angajamentul, prin emiterea unei oferte 

                                                 
21 De notat că şi promisiunea de vânzare, care face obiectul de reglementare al art. 1.279 NCC, 

este abordată la aceeaşi secţiune privind efectele contractului, în general.  
22 Art. 1.396 alin. 1 CCQ.  
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irevocabile de a contracta, să rămână legat de propria sa declaraţie de voinţă 
potrivit căreia va încheia un contract cu o altă persoană, iar această din urmă 
persoană va avea dreptul de a accepta sau de a refuza acea declaraţie.  

Pentru a înţelege însă modul de funcţionare a pactului de opţiune, considerăm 
oportun să abordăm, punctual, caracteristicile sale de esenţă, definitorii. Avem în 
vedere faptul că acesta este un contract, precum şi că, reprezintă, în acelaşi timp, 
un angajament unilateral irevocabil.  

 
3. Natura contractuală a pactului de opţiune. Pentru a fi perfectat un pact de 

opţiune este necesar acordul de voinţă dintre două persoane, acord exprimat cu 
scopul de a se lega într-un raport juridic, potrivit definiţiei contractului oferită de 
art. 1.166 NCC, pe deplin aplicabilă. 

Aşadar, mai întâi, pactul de opţiune este, neîndoielnic, o convenţie, întrucât 
obligaţia asumată de una dintre părţi de a-şi respecta angajamentul luat faţă de 
cealaltă parte, face obiectul unui act juridic bilateral (din acest punct de vedere, 
chiar dacă efectele juridice sunt absolut identice, pactul de opţiune se deosebeşte 
de oferta irevocabilă, un act juridic unilateral prin care autorul acesteia se obligă să 
o menţină un anumit termen). Pactul de opţiune este însă un contract unilateral, iar 
nu sinalagmatic, întrucât numai una dintre părţi se obligă, şi anume cea care 
declară că menţine o ofertă în beneficiul celeilalte părţi. Această din urmă parte nu 
îşi asumă nicio obligaţie, astfel că poate accepta sau refuza oferta; desigur, dacă o 
va accepta, vom vorbi despre contractul format, în funcţie de care ne vom raporta 
la natura acestuia.  

Fiind o convenţie, un contract, pactul de opţiune trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute de lege cu privire la validitatea convenţiilor, atât cele de fond 
cât şi cele de formă, cerinţe care trebuie însă privite în mod particular. Referitor la 
condiţiile de fond, ca în cazul oricărui contract, şi pactul de opţiune trebuie să 
îndeplinească cerinţele prevăzute de art. 1.179 alin. 1 NCC, şi anume, capacitatea 
celor două părţi semnatare ale convenţiei, un consimţământ liber exprimat şi 
neviciat, obiectul pactului (ce constă în oferta irevocabilă asumată de una dintre 
părţi, şi care va fi abordată pe larg, mai jos) şi cauza convenţiei (care se presupune, 
potrivit legii). În ceea ce priveşte cerinţele de formă, este aplicabil principiul 
libertăţii formei (reglementat de art. 1.178 NCC), însă sub rezerva respectării unui 
alt principiu, important de reţinut în această materie, şi anume accesorium sequitur 
principalem. Astfel, trebuie precizat că forma cerută de lege actului juridic 
preconizat a se încheia influenţează hotărâtor forma pactului, în sensul că atât 
pactul de opţiune (oferta propriu-zisă), cât şi declaraţia de acceptare trebuie 
încheiate, sub sancţiunea nulităţii absolute23, în forma prevăzută de lege pentru 

                                                 
23 Potrivit art. 1.242 alin. 1 NCC, este lovit de nulitate absolută contractul încheiat în lipsa formei 

pe care, în chip neîndoielnic, legea o cere pentru încheierea sa valabilă. 



50 GABRIEL TIŢA-NICOLESCU 

contractul pe care părţile urmăresc să îl încheie24 . De pildă, dacă o persoană 
promite, printr-un pact de opţiune, că va vinde un anumit bun imobil unei alte 
persoane, atunci acest pact de opţiune va trebui să îmbrace forma autentică; la 
rândul său, acceptarea pactului de opţiune va trebui exprimată în formă autentică, 
pentru a se produce efectul translativ de drepturi şi astfel, contractul de vânzare să 
fie perfect valabil.  

 
4. Obiectul pactului de opţiune este un angajament irevocabil. Se observă că 

pactul de opţiune are ca obiect o declaraţie de voinţă, declaraţie care, în opinia 
noastră, înseamnă mai mult decât o simplă promisiune, dar mai puţin decât un 
acord bilateral de voinţe. Astfel, declaraţia de voinţă reprezintă, în fapt, însuşi 
acordul efectiv şi definitiv exprimat de o anumită persoană cu privire la încheierea 
unui anumit contract şi nu simpla promisiune că va încheia acel act. Pe de altă 
parte, această declaraţie de voinţă înseamnă angajamentul unei persoane de a face 
ceva, de a se obliga la ceva, pe când consimţământul este un acord de voinţe, ceea 
ce presupune, obligatoriu, o manifestare de voinţă din partea unei alte persoane, 
care acceptă acea ofertă ce face obiectul promisiunii. Deşi, trebuie să o recu-
noaştem, în termeni practici, între cele două noţiuni folosite de lege (declaraţie de 
voinţă şi promisiune de a contracta) se pot produce confuzii, aşa cum se pot 
produce confuzii evidente, de altfel, şi între pactul de opţiune şi promisiunea de a 
contracta, credem că delimitarea făcută de lege nu este superfluă. Legiuitorul a 
dorit, se pare, să indice că angajamentul asumat de o persoană într-un pact de 
opţiune este mai puternic decât cel asumat într-o promisiune de a contracta, în care 
promitentul se poate răzgândi, urmând a suporta, desigur, consecinţele prevăzute 
de lege. Declaraţia de voinţă exprimată într-un pact de opţiune este irevocabilă, 
întocmai ca oferta irevocabilă prevăzută de art. 1.191 NCC25 şi, mai important, 
spunem noi, este irevocabilă ca orice contract care este cârmuit de principiul 
obligativităţii şi irevocabilităţii actului juridic (pacta sunt servanda – art. 1.270 NCC). 

Angajamentul poate fi valabil până la o anumită dată însă este posibil ca, 
dimpotrivă, în convenţie, să nu fie prevăzut un termen până la care promitentul să 
fie legat de ofertă. Dacă părţile nu au convenit un termen pentru acceptare, acesta 
poate fi stabilit de instanţă prin ordonanţă preşedinţială, cu citarea părţilor26, fiind 
exclusă situaţia unei oferte fără termen (care trebuie acceptată imediat, potrivit  
art. 1.194 alin. 1 NCC). Apoi, angajamentul irevocabil asumat în cadrul unui pact 
de opţiune trebuie să conţină (ca şi oferta, potrivit art. 1.188 alin. 1 NCC), suficiente 
elemente pentru formarea contractului şi să exprime intenţia celui care emite 
angajamentul de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar. În fine, 
conţinutul pactului de opţiune este subordonat, practic, contractului preconizat a 

                                                 
24 Art. 1.278 alin. 3, art. 1.187 NCC. 
25 Declaraţia de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect – art. 1.191 alin. 2 NCC. 
26 Procedură reglementată de art. 996-1.001 NCPC. 
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se încheia. Astfel, pactul de opţiune trebuie sa conţină toate elementele contractului 
pe care părţile urmăresc să îl încheie, astfel încât acesta să se poată încheia prin 
simpla acceptare a beneficiarului opţiunii. 

 
5. Delimitări necesare. Dat fiind că, întocmai ca şi promisiunea de a contracta, 

pactul de opţiune este cel mai frecvent folosit în materia vânzării, vom face 
delimitările care se impun, în principal, prin raportare la pactul de opţiune pentru 
vânzare. Pactul de opţiune pentru vânzare este, în fapt, o varietate a promisiunii de 
vânzare, mai exact, este o promisiune unilaterală de vânzare. Pentru a înţelege cât 
mai bine natura juridică a pactului de opţiune, vom face, mai întâi, câteva 
clarificări şi comparaţii necesare; vom prezenta aici, pe larg, condiţiile de exercitare 
a pactului de preferinţă sau de preempţiune, pentru a-l delimita de pactul de 
opţiune. De asemenea, după abordarea întregii problematici a pactului de opţiune 
vom face delimitările necesare şi în ceea ce priveşte comparaţia pact de opţiune / 
promisiune de a contracta.  

Pactul de opţiune se deosebeşte în mod esenţial de pactul de preferinţă. Pactul 
de preferinţă reprezintă acea situaţie în care o persoană se angajează faţă de o altă 
persoană ca, în cazul în care se va hotărî să vândă un anumit bun, să-i vândă bunul 
respectiv la un anume preţ şi în anume condiţii. Practic, în cazul pactului de 
preferinţă, aspectul esenţial de reţinut este preferinţa27 pe care o are o anumită 
persoană (beneficiarul clauzei) înaintea altor eventuale persoane interesate de 
acelaşi bun. Cea mai frecventă situaţie de pact de preferinţă o întâlnim inserată în 
contractele de locaţiune (mai ales în cele încheiate pe termen lung), în care 
locatorul se obligă ca, în cazul în care se va decide să vândă bunul care face 
obiectul contractului de locaţiune, să-i ofere prioritatea (preferinţa) locatarului de a 
cumpăra acest bun, fie la preţul şi în condiţiile stipulate deja în contractul de 
locaţiune, fie, în lipsa unor astfel de prevederi, la acelaşi preţ şi în acelaşi condiţii 
cu cele pe care vânzătorul (locatorul) le-ar fi pretins de la orice alt cumpărător. 
Clauza se justifică, deseori, prin investiţiile pe care locatarul le face în bunul 
închiriat, dacă acesta este imobil, investiţii care dezvoltă un vad comercial şi, în 
general, un fond de comerţ de care locatarul este interesat să beneficieze în 

                                                 
27 Dreptul de preferinţă se mai numeşte şi drept de preempţiune, numai că acest din urmă termen 

cuprinde şi situaţiile în care preferinţa unei persoane de a cumpăra un anumit bun este acordată de 
lege (iar nu prin contract). Cu alte cuvinte, dreptul de preempţiune, poate avea două izvoare, şi 
anume legea (când legea este cea care stabileşte preferinţa la dobândirea unui drept, aşa cum este 
reglementat expres de lege în materia contractului de vânzare şi de închiriere) respectiv convenţia 
părţilor (când, dreptul de preferinţă este stabilit de părţi prin contract). Sub acest aspect, dispoziţiile 
noului Cod civil sunt definitorii, legea recunoscând inechivoc dreptul unei persoane numite preemptor 
(titularul unui drept de preempţiune) de a cumpăra cu prioritate un bun, în condiţiile stabilite prin 
lege sau contract; prin urmare, vânzarea bunului cu privire la care există un drept de preempţiune 
legal sau convenţional se poate face către un terţ numai sub condiţia suspensivă a neexercitării 
dreptului de preempţiune de către preemptor. Şi dreptul de preempţiune, mai exact dreptul 
convenţional de preempţiune (pactul de preferinţă) se înscrie, ca şi antecontractul, în cartea funciară.  



52 GABRIEL TIŢA-NICOLESCU 

continuare (însă nu ca locatar, ci ca proprietar), afacerea locatarului continuând, 
aşadar, în aceeaşi locaţie. Dar tot un drept de preferinţă convenit de părţi îl 
întâlnim şi în dreptul societar, unde pactul de preferinţă apare sub forma unei 
clauze în contractul de societate (actul constitutiv al societăţii) prin care, dacă un 
asociat se va decide să îşi vândă participaţia sa la capitalul social (constând în 
acţiuni, părţi sociale sau părţi de interes) va putea acorda preferinţă asociaţilor, 
prin contractul de societate, la cumpărarea acestei participaţii, la un anumit preţ 
determinat (de precizat însă că, în anumite situaţii, preferinţa este acordată 
celorlalţi acţionari prin lege, indiferent de clauzele actului constitutiv, caz în care 
vorbim despre un drept de preempţiune legală). O astfel de clauză de preferinţă îşi 
găseşte aplicabilitatea practică şi necesitatea în societăţile de capitaluri, aşa cum 
este societatea pe acţiuni (întrucât, oricum, în societăţile de persoane, se cere 
acordul celorlalţi asociaţi pentru vânzarea părţilor sociale sau părţilor de interes 
către terţi), unde se poate stipula, prin actul constitutiv, că orice cesiune de acţiuni 
să fie supusă condiţiei potrivit căreia acţionarul care intenţionează să îşi vândă 
acţiunile să întrebe, mai întâi, ceilalţi acţionari, dacă sunt interesaţi să cumpere la 
acelaşi preţ pe care l-ar fi propus unui terţ (de reţinut totuşi, că preţul de vânzare a 
acţiunilor nu poate fi sub nicio formă impus sau influenţat de ceilalţi acţionari 
beneficiari ai preferinţei, stabilirea valorii acestuia fiind dreptul exclusiv al 
acţionarului care vrea să îşi vândă acţiunile)28. Diferenţa dintre pactul de opţiune şi 
pactul de preferinţă este evidentă: dacă în pactul de opţiune declarantul 
(emitentul) angajamentului rămâne legat la această prestaţie iar beneficiarul 
promisiunii este cel care are libertatea deplină de a decide dacă va contracta sau 
nu, în cazul pactului de preferinţă situaţia este diametral opusă, în sensul că 
emitentul declaraţiei va fi obligat să contracteze cu beneficiarul clauzei de 
preferinţă, doar dacă se va hotărî se încheie acel contract.  

Dar, în acelaşi timp, pactul de opţiune trebuie delimitat şi de promisiunea 
unilaterală de a contracta, reglementată expres de art. 1.327 NCC, alături de promi-
siunea publică de recompensă (art. 1.328 şi 1.329 NCC), ca fiind cele două forme 

                                                 
28 În societatea pe acţiuni (societate de capitaluri) o astfel de clauză este utilă şi, de multe ori 

necesară. Dar trebuie precizat, în acelaşi timp, faptul că, în materia dreptului societar, şi societăţile de 
persoane beneficiază de un regim juridic cu totul diferit, care este menit să protejeze asociaţii existenţi 
de intrarea în societate a unor persoane necunoscute şi, prin urmare, de a asigura, în mod real, 
caracterul personal al acestor societăţi. După părerea noastră, avem de-a face, din acest punct de 
vedere, cu un drept de preferinţă, de această dată instituit de lege, în condiţiile în care, în anumite 
tipuri de societate (societăţile de persoane), legea cere consimţământul tuturor asociaţilor pentru 
transmiterea de către un asociat, a părţilor de interes pe care acesta le deţine, către persoane din afara 
societăţii. Practic, dreptul de preempţiune (de preferinţă) al asociaţilor este recunoscut prin lege, e 
adevărat, în mod implicit, în acest caz, însă el este neîndoielnic, în opinia noastră; dacă un asociat va 
dori să îşi vândă părţile de interes către terţi, va trebui să ceară mai întâi acordul celorlalţi asociaţi 
existenţi, iar dacă nu îl va obţine, vânzarea nu se va putea perfecta. În schimb, va putea vinde 
participaţia sa către unul (sau unii) dintre asociaţii existenţi, vânzare pentru care nu se cere niciun 
acord, fiind întotdeauna permisă. 
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legale de manifestare a unui act juridic unilateral, ca izvor de obligaţii. Promi-
siunea unilaterală reprezintă exprimarea de voinţă manifestată din partea unei 
singure persoane, făcută cu intenţia de produce efecte juridice, mai exact, în scopul 
încheierii unui anumit act juridic. Unii autori au numit acest act juridic şi sub 
titulatura de angajament unilateral29, esenţa fiind, indiferent de titulatură, manifes-
tarea unilaterală de voinţă. Cel mai elocvent exemplu este oferta de a contracta, act 
juridic unilateral care conţine o promisiune a unei persoane de a încheia un anumit 
contract. Până la momentul la care oferta va fi acceptată de către destinatar (şi, prin 
urmare, obligaţia cuprinsă în ofertă devină o obligaţie contractuală), promisiunea 
făcută de emitentul ofertei este, fără îndoială, un act juridic unilateral şi va fi supus, 
prin urmare, regimului juridic al actelor unilaterale. În mod evident, promisiunea 
unilaterală de a contracta – act juridic unilateral – se poate confunda cu pactul de 
opţiune, în general, şi, mai cu seamă, cu pactul de opţiune privind contractul de 
vânzare, expres reglementat de art. 1.668 NCC. Deosebirea majoră, din care derivă 
o serie întreagă de alte consecinţe, constă în aceea că pactul de opţiune este, ca şi 
promisiunea de a contracta (actul juridic bilateral) o convenţie, un contract, chiar 
dacă este un contract unilateral (întrucât numai promitentul pactului se obligă), în 
timp ce promisiunea cu care încercăm să facem aici comparaţia este, prin definiţie, 
un act juridic unilateral.  

 
6. Efectele pactului de opţiune. Înainte de a vorbi despre efectele pactului de 

opţiune, trebuie să reamintim esenţa unei astfel de convenţii. Această convenţie 
constă, aşa după cum am arătat deja, în aceea că autorul angajamentului îşi asumă 
o obligaţie irevocabilă, în timp ce cealaltă parte nu are nicio obligaţie; poate accepta 
sau, dimpotrivă, refuza oferta ori chiar o poate ignora, neexprimând nicio opţiune 
cu privire la ofertă (în ultimele două situaţii, putem vorbi, în concret, şi de 
caducitatea ofertei).  

În prima ipoteză, dacă beneficiarul va accepta angajamentul, atunci contractul 
preconizat prin pactul de opţiune se va încheia. Angajamentul oferit va trebui însă 
acceptat fără rezerve de către beneficiarul pactului de opţiune şi va trebui 
comunicat către cel care a emis angajamentul asumat prin pact; contractul se 
consideră încheiat la data la care acceptarea ajunge la emitentul angajamentului, 
chiar dacă ofertantul nu ia cunoştinţă despre acceptare din motive care nu îi sunt 
imputabile (fiind exclusă, în opinia noastră, faţă de specificul formal al pactului de 
opţiune, ipoteza în care contractul s-ar considera încheiat şi în mod tacit, adică în 
momentul în care beneficiarul pactului ar săvârşi un act sau un fapt concludent, 
fără a-l înştiinţa pe cel care şi-a asumat angajamentul). În concret, faţă de regle-
mentarea de lege lata, urmare a semnării unui pact de opţiune, contractul final, 
                                                 

29 L. Pop, op. cit., p. 337. Justificarea dată de autorul citat pentru o altă denumire a operaţiunii ni 
se pare corectă şi, prin urmare, achiesăm la o astfel de părere; termenul „promisiune” poate crea, în 
opinia autorului, confuzii cu promisiunea de a contracta, care face obiectul dreptului contractual, în 
sensul larg, al contractelor sinalagmatice.  
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propriu-zis, se va încheia efectiv prin simpla exercitare a opţiunii, în sensul 
acceptării formale (exprese, prin emiterea unei declaraţii de acceptare) de către 
beneficiar a declaraţiei de voinţă a celeilalte părţi, cu singura condiţie ca această 
acceptare să se exprime în termenul şi în condiţiile convenite prin pact. 

În a doua ipoteză posibilă, reţinem că refuzul beneficiarului angajamentului 
făcut printr-un pact de opţiune poate fi exprimat expres. Dar tot cu o neacceptare a 
ofertei, exprimată, practic, în viziunea legii, sub forma unui refuz implicit, avem 
de-a face şi atunci când acceptarea cuprinde modificări sau completări care nu 
corespund angajamentului primit sau când nu respectă forma cerută anume de 
către emitentul angajamentului. Refuzul atrage, firesc, caducitatea sau ineficaci-
tatea angajamentului asumat prin pactul de opţiune, adică lipsirea ofertei de orice 
efecte juridice. 

În fine, esenţa pactului de opţiune – care, spre deosebire de promisiunea 
bilaterală de a contracta, nu instituie nicio obligaţie în sarcina celeilalte părţi – ne 
oferă o a treia ipoteză posibilă în ceea ce priveşte atitudinea beneficiarului angaja-
mentului convenit prin pact. Astfel, în opinia noastră, acesta poate, pur şi simplu, 
să ignore angajamentul luat de ofertant, întrucât acest angajament este asumat, 
prin definiţie, exclusiv în favoarea beneficiarului; aşadar, o inacţiune (tăcere) 
înseamnă o respingere a angajamentului, întrucât, aşa cum am arătat, tăcerea nu 
valorează acceptare, potrivit legii. Practic, deşi legea nu reglementează expres 
această situaţie, o astfel de situaţie ar atrage după sine caducitatea angajamentului, 
însă numai după expirarea termenului stipulat în pactul de opţiune pentru 
încheierea contractului.  

Concluzionând sub acest aspect, subliniem că angajamentul de a contracta, 
asumat irevocabil şi, aşa cum am văzut, unilateral, de către o persoană printr-un 
pact de opţiune, poate fi acceptat doar expres de către beneficiarul pactului, în 
orice alt caz, angajamentul devenind caduc (respectiv în cazul în care beneficiarul îl 
ignoră, atunci când acceptarea nu ajunge la persoana care şi-a luat angajamentul în 
termenul stabilit sau atunci când beneficiarul angajamentului îl refuză efectiv au îl 
modifică). 

 
7. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare. Codul civil actual 

reglementează, în concret, şi într-un articol aparte (art. 1.688 din capitolul referitor 
la contractul de vânzare), pactul de opţiune în materia vânzării. Aceasta nu 
însemnă însă că pactul de opţiune nu este permis şi în cazul angajamentului luat 
de o persoană pentru încheierea oricărui alt tip de contract; reglementarea distinctă 
ne obligă însă să aplicăm cu precădere, faţă de cadrul general al pactului de 
opţiune, prevederile particulare exprese privind pactul de opţiune la vânzare 
(specialia generalibus derogant), acesta fiind cel mai frecvent întâlnit în practică.  

Două chestiuni specifice trebuie reţinute aici; una se referă la o veritabilă 
interdicţie de înstrăinare a bunului ce face obiectul pactului, cealaltă se referă la 
cerinţele specifice de publicitate a drepturilor reale.  
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Astfel, în cazul pactului de opţiune privind un contract de vânzare asupra 
unui bun individual determinat, din momentul încheierii pactului, nu se poate 
dispune, potrivit legii, de acest bun, până la momentul la care beneficiarul pactului 
nu va decide dacă va cumpăra sau nu bunul. Aşadar, în mod firesc, cel care se 
angajează să vândă bunul prin pactul de opţiune, va fi obligat să păstreze acest 
bun până la data expirării termenului de opţiune sau, după caz, până la data 
exercitării opţiunii de către beneficiarul pactului. Dacă totuşi, bunul este înstrăinat 
unei alte persoane, beneficiarul pactului va putea cere desfiinţarea vânzării făcute 
cu încălcarea pactului, fără a aduce însă atingere drepturilor dobândite, cu 
bună-credinţă, de terţii dobânditori30 sau va putea cere rezoluţiunea pactului şi va 
pretinde daune-interese pentru încălcarea interdicţiei de înstrăinare31. 

Apoi, în materia vânzării, atunci când pactul are ca obiect drepturi tabulare, 
dreptul de opţiune se notează în cartea funciară (potrivit art. 902 alin. 2 pct. 12 
NCC), asigurându-se astfel, aşa cum am arătat, opozabilitatea faţă de terţi a 
efectelor angajamentului. Dreptul de opţiune se va radia însă din oficiu dacă, până 
la expirarea termenului de opţiune, nu s-a înscris o declaraţie de exercitare a 
opţiunii, însoţită de dovada comunicării sale către cealaltă parte.  

 
8. Concluzii privind deosebirile dintre promisiunea de a contracta şi pactul 

de opţiune. Fără îndoială că, din cele arătate până în acum, între pactul de opţiune 
şi promisiunea de a contracta, există asemănări importante, iar în cazul în care 
vorbim despre o promisiune unilaterală de a contracta, asemănările sunt, în 
aparenţă, aproape de identitate. Totuşi, între cele două instituţii juridice există 
deosebiri, unele dintre acestea, chiar dacă de nuanţă, fiind definitorii. Toate aceste 
deosebiri, au, în esenţă, un element comun de plecare, şi anume, faptul că, în cazul 
promisiunii de a contracta este necesar un nou contract, pe când în cazul pactului 
de opţiune, contractul se va încheia prin simpla acceptare a angajamentului de 
către beneficiarul pactului. Pentru clarificarea conceptelor, găsim oportun să 
punctăm, sintetic, aceste deosebiri. Astfel: 

– în ceea ce priveşte obiectul acordului precontractual – la promisiunea de a 
contracta, obiectul constă în promisiunea de încheia un anumit contract (iar nu 
                                                 

30  Cu toate acestea, considerăm că, dacă pactul de opţiune îndeplineşte toate cerinţele de 
opozabilitate faţă de terţi, cum ar fi de pildă, în cazul în care acesta are ca obiect un bun imobil 
individual determinat şi a fost înscris în cartea funciară, terţul dobânditor nu se mai poate prevala de 
buna-credinţă, astfel că beneficiarul pactului va putea cere desfiinţarea vânzării. În schimb, în cazul în 
care însă obiectul pactului este un bun mobil, terţul se bucură de prezumţia deplină de bună-credinţă 
(art. 937 NCC), astfel că beneficiarul pactului nu va avea practic posibilitatea de a mai cere executarea 
în natură a obligaţiei promise, întrucât singura cerinţă de opozabilitate este, în acest caz, posesia de 
bună-credinţă a terţului de dobânditor (art. 936 NCC); doar dacă bunul (mobil) care a fost promis prin 
pactul de opţiune a fost promis şi unei terţe persoane, însă nu a fost predat efectiv, atunci primul 
beneficiar al pactului va putea cere executarea în natură, dacă va sesiza primul instanţa de judecată în 
acest sens.  

31 În temeiul regulilor generale consfinţite de art. 1.516 NCC.  
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obiectul contractului promis), în timp ce la pactul de opţiune, obiectul pactului 
este, practic, identic, cu însuşi obiectul contractului promis; 

– în ceea ce priveşte termenul de valabilitate a promisiunii – în cazul promi-
siunii de a contracta, lipsa unui termen afectează însăşi valabilitatea promisiunii, în 
timp ce, în cazul pactului de opţiune, în principiu, se poate concepe un angajament 
irevocabil fără un termen în care acest angajament este valabil;  

– în ceea ce priveşte cerinţele de formă – promisiunea de a contracta nu trebuie 
să îmbrace forma impusă de lege contractului promis, în timp ce pactul de opţiune 
(atât angajamentul cât şi acceptarea) trebuie să respecte, sub sancţiunea nulităţii 
absolute, însăşi forma contractului preconizat, dat fiind că simpla acceptare 
echivalează cu naşterea efectivă a contractului, fără a mai fi necesară încheierea 
unui alt contract; 

– chestiunea de esenţă, aşadar, constă în aceea că, în cazul promisiunii de a 
contracta, trebuie încheiat un nou act juridic, şi anume, contractul final, care a făcut 
obiectul promisiunii, în timp ce, în cazul unui pact de opţiune, acceptarea acestuia 
exclude, prin definiţie, încheierea unui nou contract; 

– în fine, câteva deosebiri de nuanţă le constatăm în ceea ce priveşte 
consecinţele în caz de nerespectare a angajamentului dat prin pactul de opţiune, 
respectiv, de nerespectare a promisiunii. 


