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Accente jurisprudenţiale privind clauza de dezicere din 
antecontractele/promisiunile de vânzare-cumpărare 

Case law on the termination clause  
in the promissory sales contract 

Mirela Carmen Dobrilă1 

Rezumat: Deși este aplicabil principiul forţei obligatorii a contractelor și prin-
cipiul irevocabilităţii unilaterale a contractului, părţile pot introduce în ante-
contractele de vânzare-cumpărare o clauză de dezicere care conferă părţilor 
dreptul de a denunţa unilateral contractul, în schimbul unei sume de bani. În 
articol sunt analizate anumite aspecte relevante din jurisprudenţă cu privire la 
clauza de dezicere din antecontractele de vânzare-cumpărare. 

Cuvinte-cheie: antecontracte de vânzare-cumpărare; drept de dezicere; Denun-
ţarea unilaterală a contractului; Noul Cod civil român-Legea nr. 287/2009. 

Abstract: Although the principle pacta sunt servanda (the principle of binding 
force of contracts) and the principle mutuus consensus, mutuus dissensus are 
applicable, the parties may introduce in the pre-sale contracts/ promissory sales 
contract a termination clause which gives the parties the right to unilaterally 
terminate the contract in exchange for a sum of money. The article analyzes 
certain relevant aspects of the jurisprudence regarding the termination clause in a 
pre-sale-purchase contract. 

Keywords: promissory sales contract/promise of sale or purchase; pre-agreement; 
the right to rescind the contract; cancellation dause/ termination clause;unilateral 
termination of the contract; New Romanian Civil Code – Law no. 287/2009. 

Consideraţii introductive privind dreptul de a denunţa unilateral 
contractul 

Noul Cod Civil2 prevede expres posibilitatea denunţării unilaterale a con-
tractului, reglementată în art. 1.276 C. civ. Conform art. 1.270 C. civ., contractul 
valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, iar contractul se 

                                
1  Lector univ. doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

email: mirela.dobrila@uaic.ro. 
2  Noul Cod civil – Legea nr. 287/2009, republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 

71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat în 
M. Of., nr. 409 din 10 iunie 2011. Legea nr. 287/2009 a fost publicată în M. Of., nr. 511 
din 24 iulie 2009, a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 şi republicată în M. Of., nr. 
427 din 17 iunie 2011 şi în M. Of., nr. 489 din 8 iulie 2011. 
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modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de 
lege (modificarea sau încetarea unui contract din cauze autorizate de lege este 
considerată ca situaţie de excepţie de la principiul obligativităţii efectelor con-
tractului). 

Conform art. 1.276 C. civ. privind denunţarea unilaterală, dacă dreptul de a 
denunţa contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat 
atât timp cât executarea contractului nu a început; în contractele cu executare 
succesivă sau continuă, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen 
rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denun-
ţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs 
de executare; dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta produce 
efecte numai atunci când prestaţia este executată; art. 1276 C. civ. se aplică în 
lipsă de convenţie contrară. 

Clauza de dezicere este acea prevedere contractuală care conferă uneia din 
părţile contractante sau ambelor dreptul de a denunţa unilateral contractul pe 
care l-au încheiat, în schimbul unei sume de bani (dezicere), achitată cocontrac-
tantului său, într-un anumit termen (determinat sau nedeterminat)3. Promisiunea 
sinalagmatică de vânzare-cumpărare nu implică, prin natura ei, un drept de 
dezicere al cocontractanţilor până la momentul perfectării vânzării, fiind aplicabil 
principiul forţei obligatorii a contractelor, însă părţile pot insera în cuprinsul 
contractului o asemenea clauză în baza voinţei lor4. Dreptul de a desfiinţa 
unilateral un contract pe baza clauzei de dezicere reprezintă un drept potestativ 
ce are la bază acordul de voinţe al cocontractanţilor, astfel încât o parte nu mai 
este legată de voinţa celeilalte părţi contractante, care nu se poate opune la 
desfiinţarea contractului5. 

Scopul introducerii unei clauze de dezicere într-o promisiune bilaterală de 
vânzare-cumpărare este de a oferi beneficiarului său un termen de reflecţie 
asupra consecinţelor obligaţiilor asumate, pentru de a decide dacă mai dorește să 
încheie contractul de vânzare-cumpărare: dacă promitentul nu mai vrea să-și 
manifeste consimţământul pentru încheierea contractului de vânzare (ca un 
consimţământ manifestat distinct pentru încheierea contractului de vânzare), pe 
baza clauzei de dezicere, are posibilitatea de a se răzgândi, în schimbul sumei de 
bani reprezentând preţul dezicerii6. 

Clauza de dezicere este considerată ca o înţelegere a părţilor convenită în 
temeiul unor dispoziţii legale permisive, fiind o clauză valabilă, în Noul Cod civil 
fiind stipulate expres efectele clauzei de dezicere, iar jurisprudenţa străină și 

                                
3  Dimitrie Alexandrescu, Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, vol. 

III, partea a II-a, Editura Socec, București, 1925, pp. 179-181. 
4  Dan Chirică, Denunțarea unilaterală a promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare 

în temeiul unei clauze de dezicere sau al unei clauze rezolutorii, în Dan Chirică, Studii de 
Drept Privat, Editura Universul Juridic, București, 2010, p. 308. 

5  Ibidem. 
6  I. Ionescu, Anteconctractul de vânzare-cumpărare, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 261. 
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română este invariabilă în acest sens7. O clauză de denunţare este și clauza de 
dezicere (clause de dedit, cancellation clause), care permite unei părţi contractante 
să renunţe la contract, în schimbul plăţii unei sume de bani către cealaltă parte, 
clauza fiind frecvent întâlnită în cazul promisiunilor (unilaterale sau bilaterale) de 
vânzare, când promitentul se poate răzgândi și poate alege denunţarea con-
tractului, sub sancţiunea plăţii unei sume de bani.8 

Revocarea (denunţarea) unilaterală a unui contract poate opera, de regulă, 
în temeiul unei clauze de dezicere unilaterală sau bilaterală, cu respectarea 
dispoziţiilor din art. 1.276 si 1.277 C. civ. care stabilesc reguli: dreptul de a 
denunţa contractul trebuie să aibă consacrare legală sau contractuală; la contrac-
tele cu executare dintr-o dată, denunţarea poate fi exercitată atâta timp cât 
executarea nu a început; la contractele cu executare succesivă sau continuă, 
dreptul de denunţare poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de 
preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denunţarea va pro-
duce efecte juridice doar în ceea ce priveşte prestaţiile viitoare; dacă în contract a 
fost stipulată o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta din urmă va produce 
efecte numai după executarea prestaţiei; pentru contractele încheiate pe durată 
nedeterminată, denunţarea unilaterală poate opera pentru oricare dintre părţi, cu 
respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau stipularea 
unei prestaţii, în schimbul denunţării contractului, se consideră nescrisă şi va fi 
lovită de nulitate parţială9. 

Din coroborarea art. 1270 C. civ. și a art. 1276 C. civ., rezultă că prin voinţa 
unei singure părţi contractante nu se poate desfiinţa contractul decât în două 
situaţii: în prezenţa cauzelor autorizate de lege în acest sens, alin. (2) al art. 1270 
C. civ., și în prezenţa unei clauze contractuale atribuind uneia dintre părţi dreptul 
de a denunţa contractul prin manifestarea voinţei sale unilaterale; în prima 
situaţie este vorba de o excepţie de la principiul forţei obligatorii (regula mutuus 
consensus, mutuus dissensus ca o parte a principiului), iar în a doua situaţie nu este 
o excepţie de la obligativitate, deoarece clauza de deunţare unilaterală are la bază 

                                
7  G. Tita-Nicolescu, Excepțiile de la principiul obligativității efectelor contractului 

prevăzute în Noul Cod civil, Pandectele române, nr. 11/2012, p. 9; În acest articol, 
referitor la denunţarea unilaterală, se face o delimitare între contractele cu executare 
dintr-o dată (unco ictu) în care prestaţiile au fost deja efectuate, aici nefiind vorba 
despre o denunţare, ci de rezoluţiune, și contractele cu executare succesivă, unde 
condiţia neexecutării nu se cere, ca în cazul contractelor unco ictu, iar denunţarea 
poate fi invocată de una dintre părţi, chiar dacă prestaţiile au fost executate, aceasta 
producând efecte pentru viitor. 

8  Ibidem. 
9  I. Bostan, A. Stoica, Excepţii de la principiul forţei obligatorii a efectelor contractului în 

raporturile dintre părţile contractante prin prisma noului Cod civil, Acta Universitatis 
George Bacovia – Juridica, Vol. 5, nr. 1/2016, disponibil în format electronic la 
http://www.ugb.ro/Juridica/Issue9RO/14.%20Excep%C8%9Bii%20de%20la%20principiul
%20for%C8%9Bei%20obligatorii%20a%20efectelor%20contractului.Ionel%20Bostan.Adri
an%20Stoica.RO.pdf consultat în 10.05.2020. 
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acordul de voinţă al părţilor, iar clauza de dezicere/clauza de dezangajare este 
considerată a fi exercitarea unui drept potestativ de natură contractuală10. 

În jurisprudenţă, s-a reţinut că esenţa clauzei de dezicere constă în faptul că 
beneficiarul acesteia are la dispoziţie un timp de reflecţie pentru analizarea conse-
cinţelor contractului încheiat, în final având dreptul de a-și retrage unilateral 
consimţământul dat, desfiinţând astfel contractul, și nu constituie o excepţie de la 
principiul irevocabilităţii unilaterale a contractelor sinalagmatice, având originea 
chiar în voinţa părţilor, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost stipulată în mod 
neechivoc de către părţi în contract11. Mai mult, s-a arătat că beneficiarul clauzei 
de dezicere are o alegere între posibilitatea de a executa contractul promis şi posi-
bilitatea de a denunţa unilateral contractul cu obligaţia dezicerii, astfel încât 
acesta nu este debitorul nici a unei obligaţii alternative şi nici a unei obligaţii 
facultative, care sunt modalităţi de executare a unor obligaţii contractuale. În 
cazul exercitării dezicerii nu se pune problema executării contractului, ci 
problema desfiinţării acestuia12. 

Conform art. 1.669 C. civ. privind promisiunea de vânzare şi promisiunea 
de cumpărare, când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de 
vânzare 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, și se prevede expres că dreptul la acţiune se prescrie 
în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat. În condiţiile în 
care în antecontractele de vânzare există o clauză de dezicere, se pune în discuţie 
dacă instanţa are posibilitatea să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract. 

În jurisprudenţă, s-a reţinut că o clauză de dezicere este prevederea 
contractuală în temeiul căreia se conferă uneia din părţile contractante sau 
ambelor părţi dreptul de a denunţa unilateral contractul încheiat, în schimbul 
unei sume de bani, numită dezicere, achitată contractantului său, într-un anumit 
termen (determinat sau nedeterminat), specific clauzei de dezicere fiind faptul că 
beneficiarul acesteia are la dispoziţie un timp de reflecţie pentru analizarea conse-
cinţelor contractului încheiat și în final are dreptul de a-şi retrage unilateral 
consimţământul dat, desfiinţând astfel contractul13. Nu trebuie privită ca o 

                                
10  C. Zamșa în F.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod 

civil. Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2014, p. 1416; În 
jurisprudenţă s-a reţinut uneori faptul că clauza de dezicere este o excepţie de la prin-
cipiul forţei obligatorii și prin intermediul clauzei de dezicere li se permite părţilor 
contractante să denunţe în mod unilateral convenţia, înfrângând principiul obligati-
vităţii efectelor acesteia – C.A. Timișoara, S. a II-a civ., dec. nr. 50/2013, ședinţa 
publică din 03.04.2013. 

11  C.A. Timișoara, dec. civ. nr. 812/08.10.2009, disponibil în format electronic la 
http://portal.just.ro/59/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=491, consultat în 10.03.2020. 

12  Ibidem. 
13  C. Ap. Constanţa, S. civ., min. şi fam., lit. de muncă şi a. soc., dec. civ. nr. 142/c/ 2009, 

şedinţa publică de la 24 martie 2009, disponibil în format electronic la 
http://www.rolii.ro/hotarari/5a503ec8e49009f81000003e, consultat în 18.03.2020. 
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excepţie de la principiul irevocabilităţii unilaterale a contractelor sinalagmatice, 
deoarece are originea chiar în voinţa părţilor, însă clauza de dezicere nu se 
prezumă, ci trebuie stipulată în mod expres, neechivoc14. 

Repere jurisprudenţiale privind clauza de dezicere  
în antecontractele de vânzare-cumpărare. Delimitări 

Conform art. 1669 alin. (1) C. civ., pentru pronunţarea unei hotărâri şi 
suplinirea de către instanţă a consimţământului uneia dintre părţi, este necesar să 
existe un refuz nejustificat de a încheia contractul promis, condiţie care nu este 
îndeplinită atunci când partea s-a prevalat de efectele clauzei de dezicere stipulate 
în antecontract în favoarea sa. În acest sens, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a 
reţinut că instanţa nu poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract de 
vânzare în condiţiile în care promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare include o 
clauză de dezicere în favoarea promitentului-vânzător şi care şi-a produs efectele 
în condiţiile prevăzute de părţi15. În speţă, Înalta Curte nu a aplicat art. 1669 alin. 
(1) C. civ. invocat pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de 
vânzare şi, deci, suplinirea de către instanţă a consimţământului uneia dintre 
părţi, deoarece este necesar ca promitentul să fi refuzat în mod nejustificat să 
încheie contractul promis, acest lucru nefiind îndeplinit atunci când partea s-a 
prevalat de efectele clauzei de dezicere stipulate în favoarea sa, fiind restituită 
suma de 100.000 euro primită ca avans, precum şi suma de 100.000 euro daune. 

Înalta Curte subliniază în aceasta decizie faptul că dreptul de denunţare 
unilaterală presupune o exercitare limitată în timp, dreptul de dezicere fiind 
temporar. Conform art. 1276 alin. (1) C. civ.. Dreptul de dezicere trebuie exercitat 
atât timp cât executarea contractului nu a început, cu rezerva situaţiei în care 
părţile derogă de la această limitare. În speţă, se are în vedere posibilitatea de a 
denunţa unilateral contractul doar până la momentul începerii executării promi-
siunii prin plata avansului de către promitenta cumpărătoare, considerat ca act de 
executare a antecontractului (și nu ca o clauză anticipatorie a unui viitor contract, 
întrucât un act care nu este încheiat nu poate produce efecte ex tunc între părţi). 
Se arată că plata avansului are caracter anticipatoriu, însă doar în raport cu 
vânzarea care urma să se încheie în formă autentică, iar nu în raport cu promi-
siunea bilaterală, faţă de care achitarea avansului reprezintă un act de executare. 

Se consideră că o clauză de dezicere este o prevedere contractuală expresă, 
care are semnificaţia posibilităţii de revocare unilaterală a contractului, și poate fi 
stipulată doar dacă nu constituie o condiţie pur potestativă din partea celui care 

                                
14  Ibidem. 
15  Î.C.C.J., Dec. nr. 486/2019 (ședinţa publică din data de 6 martie 2019), [Online] 

https://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key= 
id&customQuery%5B0%5D.Value=152793 consultat în 10.05.2020.A se vedea și ÎCCJ. 
Promisiune de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere, 13.11.2019, [Online] 
https://www.juridice.ro/659864/iccj-promisiune-de-vanzare-cumparare-clauza-de-
dezicere.html, consultat la 10.05.2020. 
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se obligă şi să nu fie exercitată prin abuz de drept16. În același sens ca în speţa 
indicată mai sus, se consideră că pentru admisibilitatea acţiunii în pronunţarea 
unei hotărâri care să ţină loc de contract, contractul nu trebuie să cuprindă o 
clauză de dezicere în favoarea uneia sau a ambelor părţi (pentru acţiunea în 
executarea în natură şi acţiunea în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de 
contract)17. 

În practică, referitor la antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în 
formă autentică pentru imobil teren, pentru care a fost plătit integral preţul sta-
bilit și urma ca la emiterea titlului de proprietate, promitenta vânzătoare să se 
prezinte la notariat în vederea perfectării actului în formă autentică, s-a cerut 
instanţei să se constate că a fost încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare și 
să pronunţe hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, în 
contradictoriu cu moștenitorii promitentei vânzătoare, care nu s-a mai prezentat 
la notariat deoarece a decedat, iar moștenitorii acesteia nu s-au prezentat la 
notariat pentru încheierea contractului de vânzare. 

Din analiza antecontractului, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a dedus 
existenţa unei clauze în sensul: „promitenta-vânzătoare declar că în cazul în care, 
din motive subiective, voi refuza încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
autentic, voi restitui cumpărătoarei de 20 de ori preţul primit”. Curtea a reţinut și 
clauza inserată în sensul că: „în cazul în care una din părţi nu se prezintă la ter-
menul stabilit pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare, cealaltă parte va 
putea introduce acţiune la instanţa judecătorească pentru daune interese”. Curtea 
a reţinut că aceste clauze trebuie interpretate în sensul unei deziceri a pro-
mitentei-vânzătoare, faţă de obligaţia de a încheia contractul de vânzare-cumpă-
rare în formă autentică, situaţie în care aceasta va putea fi obligată doar la daune 
interese şi nu la pronunţarea de către o instanţă de judecată a unei hotărâri care 
să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare18. Referitor la clauza de dezicere 
inserată într-un antecontract de vânzare-cumpărare, prin care s-a prevăzut posi-
bilitatea de răzgândire a promitentei-vânzătoare din motive subiective, Curtea a 
statuat că aceasta rămâne fără efecte în caz de deces și nu va putea fi invocată de 
moștenitori pentru a refuza încheierea contractului de vânzare, cu motivarea că 
dreptul prevăzut în favoarea promitentei-vânzătoare este strict personal și, pe 
cale de consecinţă, incesibil, adică netransmisibil moştenitorilor, și poate fi 
exercitat numai de către titular. În speţă, dreptul de dezicere al autoarei nu s-a 
transmis pe cale succesorală către moștenitorii săi, iar aceștia nu pot invoca un 

                                
16  R. Peptan, Promisiunea de vânzare, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 2/2017, Annals of the „Constantin Brâncuşi” 
University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2017, [Online] 
http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2017-02/07_RODICA_PEPTAN.pdf, consultat în 
10.05.2020, p. 101; 

17  Idem, p. 100; 
18  Î.C.C.J., S. I civ., dec. nr. 3117/13 noiembrie 2014, [Online] https://www.scj.ro/1093/ 

Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0% 
5D.Value=119943, consultat în 10.04.2020. 
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drept de opţiune între executarea în natură a contractului şi plata despăgubirilor 
prevăzute ca preţ al dezicerii, astfel că trebuie să execute obligaţia asumată prin 
antecontract de autoarea lor – promitentă vânzătoare, constând în încheierea 
actului de vânzare-cumpărare în formă autentică; s-a reţinut că refuzul de a 
executa această obligaţie îi îndreptăţeşte pe beneficiarii-cumpărători, care au 
îndeplinit obligaţia de plată a preţului, să obţină pronunţarea unei hotărâri care să 
ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, în virtutea principiului executării 
în natură a obligaţiilor19. 

Curtea a indicat că invocarea clauzei de dezicere în apărare, cu valoarea 
unei clauze rezolutorii, rezultă din însuşi dreptul prevăzut prin convenţie de către 
părţi în acest sens, iar nu din neexecutarea de către autoarea lor a obligaţiilor 
contractuale asumate. Clauza de dezicere reprezintă un drept potestativ stabilit în 
favoarea uneia sau fiecăreia dintre părţile contractante, în virtutea căruia titularul 
lui poate denunţa unilateral contractul pe care l-a încheiat, indiferent de voinţa 
celeilalte părţi, care nu va putea împiedica desfiinţarea contractului, iar facultatea 
de dezicere este discreţionară și poate fi executată fără a fi necesară justificarea ei, 
fiind independentă de orice idee de culpă a părţii contractante și produce efecte 
numai dacă este prevăzută expres, clar şi neechivoc (în speţă Curtea a constatat 
că este prevăzută în mod expres, este clară şi neechivocă)20. 

Sub aspectul delimitării dintre clauza de dezicere şi clauza penală, deși 
ambele sunt stabilite în bani, suma care reprezintă dezicerea este un preţ al exer-
citării unui drept (de renunţare unilaterală la contract), iar suma ce reprezintă 
clauza penală este echivalentul valoric al neexecutării în natură a contractului; 
dezicerea priveşte formarea contractului, iar clauza penală executarea acestuia; spre 
deosebire de dreptul de dezicere, care permite denunţarea unilaterală a contractului 
de către titularul său, clauza penală a fost concepută în ideea prestabilirii conven-
ţionale a daunelor ce trebuie reparate de către debitorul care nu şi-ar îndeplini din 
culpa sa obligaţiile contractuale, pentru a se asigura astfel executarea prin echi-
valent a contractului rămas în fiinţă, dacă creditorul nu optează pentru a cere exe-
cutarea silită în natură21. Clauza de dezicere este independentă de culpa părţii 
contractante și constituie o posibilitate de a se răzgândi acordată părţii. 

În speţa de mai sus22, Înalta Curte a reţinut că părţile nu au inserat o clauză 
penală privind obligarea la anumite prestaţii în cazul neexecutării obligaţiei 
principale, cum ar fi şi aceea vizând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care 

                                
19  Ibidem. 
20  Ibidem. 
21  D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vanzarea si schimbul, 

Editura Hamangiu, București, 2017; F. Luduşan, Delimitarea clauzei penale de alte 
instituţii similare, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Vol. I, Issue 1/2012, 
[Online] http://www.ugb.ro/Juridica/Issue1RO/6_Delimitari_ale_clauzei_penaleLudus
anRO.pdf, consultat în 05.05.2020, p. 117; În același sens sunt și direcţiile din 
jurisprudenţă, așa cum arată speţa analizată mai sus: Î.C.C.J., S. I civ., dec. nr. 3117/13 
noiembrie 2014, cit. mai sus. 

22  Î.C.C.J., S. I civ., dec. nr. 3117/13 noiembrie 2014, cit. mai sus. 
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să i se opună părţii adverse, din antecontract rezultă clar posibilitatea pro-
mitentei-vânzătoarei de a putea refuza încheierea contractului de vânzare-cumpă-
rare în formă autentică, indiferent de motivul refuzului, iar în această situaţie 
promitenta-vânzătoare putând fi obligată doar la restituirea către promi-
tenta-cumpărătoare a unei sume echivalent cu 20 ori preţul primit. Se arată că 
manifestarea de voinţă a promitentei-vânzătoare de a refuza încheierea contrac-
tului nu se deduce dintr-o atitudine culpabilă a acesteia în executarea obligaţiei 
asumate, ci potrivit antecontractului sus-menţionat, reprezintă un drept de 
opţiune pentru aceasta între executarea în natură a actului civil şi executarea 
indirectă prin plata despăgubirilor; promitenta-vânzătoare şi-a rezervat facultatea 
de a-şi manifesta ulterior consimţământul pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică. 

Se arată că clauza penală este convenţie prin care părţile determină 
anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor, ca urmare a neexecutării 
ori a executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei asumate de către 
debitor, adică scopul acesteia este determinarea anticipată a cuantumului despă-
gubirilor ce vor fi plătite de către debitor, iar nu crearea unei posibilităţi pentru 
debitor de a se libera de obligaţia principală asumată printr-o altă prestaţie; debi-
torul nu are un drept de opţiune între executarea obligaţiei principale şi plata 
clauzei penale, deci nu poate refuza executarea, oferind clauza penală23. 

Într-o speţă, între reclamanta şi pârâta a intervenit o convenţie privind 
vânzarea imobilului proprietatea acesteia din urmă (înscris sub semnătura privată 
intitulat chitanţă din 25 noiembrie 1988), pentru preţul de 20.000 lei, primit de la 
reclamanta-cumpărătoare la aceeaşi data. În actul încheiat de părţi s-a menţionat 
şi clauza potrivit căreia, în cazul în care vânzătoarea se răzgândește să perfecteze 
vânzarea, se obligă să restituie întreaga sumă primită de la cumpărătoare şi să 
permită acesteia să locuiască în imobil timp de doi ani fără a plăti chirie, iar dacă 
se răzgândește cumpărătoarea, aceasta pierde suma de 20.000 lei plătită şi elibe-
rează imobilul în trei zile. Astfel, părţile au încheiat un antecontract de 
vânzare-cumpărare, obligându-se reciproc să perfecteze vânzarea prin încheierea 
actului în forma autentică. Instanţa a reţinut că în cazul în care se inserează 
într-un înscris o clauza de dezicere în favoarea ambelor părţi si se precizează 
despăgubirea datorată de partea care împiedica realizarea convenţiei, dezicerea 
vânzătorului prin încheierea unei vânzări perfecte față de alți cumpărători, se 
înscrie în condiţiile stabilite de comun acord prin înscrisul întocmit, iar actul 
autentic de înstrăinare a imobilului este deplin valabil24. 

Într-o altă speţă25, reclamanţii au chemat în judecată pârâţii: P.I., P.M., 
P.G.G. si M.D.R., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să 

                                
23  Ibidem. 
24  C.S.J., Dec. nr. 2199/20 noiembrie 1992 (Contract de vînzare-cumpărare. Valabilitate. 

Act sub semnătură privată, cu clauza de dezicere, neurmat de încheierea actului în 
forma autentică. Consecinţe), [Online] în Programul informatic legislativ Legis. 

25  Jud. Sinaia, Sentinţa civ. nr. 1413/2008 (Clauză de răzgândire inserată într-un 
antecontract de vânzare-cumpărare. Constatare nulitate absolută a contractului de 
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constate nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare autenti-
ficat, cu cheltuieli de judecată. Reclamanţii au susţinut ca pârâţii P.I., P.M. si P.G. 
G. au vândut pârâtului M.D.R. opt terenuri, din care anumite părţi de suprafaţă 
făcuseră anterior obiectul unor antecontracte pe care le-au încheiat cu 
pârâţii-vânzători. Au arătat că acest contract de vânzare a fost încheiat de pârâţii 
P. în calitate de vânzători și pârâtul M.D.R. care este nepotul și fiul lor, în calitate 
de cumpărător și care avea cunoștinţă de antecontractele menţionate, în condiţiile 
în care terenurile se aflau de 3 ani în posesia reclamanţilor. Au apreciat că a 
existat o conivenţă frauduloasă între vânzătorii și pârâtul din actul autentic, 
pentru fraudarea intereselor lor, astfel încât actul este lovit de nulitate absolută 
pentru cauza imorală și trebuie avut în vedere și faptul că în cuprinsul convenţiei 
autentice vânzătorii au precizat că imobilul vândut nu este promis la vânzare, iar 
cumpărătorul putea cu minime diligenţe să cunoască acest lucru. Instanţa a 
constatat că acţiunea formulată este neîntemeiată și a respins-o deoarece: în 5 din 
cele 6 antecontracte de vânzare-cumpărare, părţile acestor convenţii au prevăzut 
că în cazul în care promitentul vânzător se va răzgândi, va plăti cumpărătorului o 
despăgubire egală cu fie de 10 ori valoarea sumei primite, fie de trei ori suma 
primită. Părţile au consimţit implicit ca promitentul-vânzător poate reveni asupra 
acordului de voinţă dat în sensul de a se încheia contractul de vânzare-cumpărare 
în forma autentică. Beneficiarii promisiunilor de vânzare-cumpărare au fost de 
acord cu introducerea clauzei de răzgândire, prin care promitentul vânzător a fost 
în drept să revoce unilateral convenţia de vânzare-cumpărare, cu obligaţia de a-i 
despăgubi. Aspectele – privind existenţa unei conivenţe frauduloase între pârâţi 
și inserarea în cuprinsul actului autentic a faptului că imobilele ce se vând nu au 
fost promise la vânzare – nu au relevanţă în cauză. 

Referitor la vânzările succesive prin antecontracte de vânzare cumpărare, 
într-o speţă26 se arată că acestea nu sunt interzise de lege, nefiind contrare legii şi 
ordinii publice, iar cunoașterea faptului că reclamantul avea încheiate ante-
contracte de vânzare cumpărare cu privire la acele terenuri nu constituie o încăl-
care a legii sau a ordinii publice, ci doar o dovadă de rea credinţă, cele două 
noţiuni nefiind identice. În speţă, analizând antecontractele de vânzare cumpărare 
încheiate de reclamant, promitent cumpărător, cu autoarea G. I., instanţa de fond 
a reţinut că acestea conţin clauze de dezicere în favoarea ambelor părţi fiind 
indicată şi despăgubirea datorată de acea parte care împiedică realizarea con-
venţiei, dezicerea vânzătorului prin încheierea unei vânzări perfecte faţă de alţi 
cumpărători, se înscrie în condiţiile stabilite de comun acord prin înscrisul 
întocmit, iar actul autentic de înstrăinare a imobilului este deplin valabil. Totuși, 

                                
vânzare-cumpărare pentru cauză imorală), disponibilă pe portal.just.ro și pe https:// 
lege5.ro/Gratuit/gi4tinbrgm/sentinta-civila-nr-1413-2008-clauza-de-razgandire-
inserata-intr-un-antecontract-de-vanzare-cumparare-constatare-nulitate-absoluta-a-
contractului-de-vanzare-cumparare-pentru-cauza-imorala, consultat în 08.05.2020. 

26  Trib. Olt, Dec. civ. nr. 96/03.04.2014 (Constatarea nulităţii absolute a contractului de 
vânzare-cumpărare), [Online] la https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta-
csefj2h/, consultat în 10.05.2020. 
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s-a pus problema dacă contractul de vânzare autentic a fost încheiat în frauda 
interesului promitentului cumpărător de bună credinţă, fiind bazat pe o cauză 
ilicită, părţile contractului având cunoştinţă de antecontractele încheiate. În apel, 
apelantul reclamant (promitent cumpărător) a susţinut că în speţă contractul 
contestat nu îndeplineşte condiţia existentei unei cauze licite si morale, iar acest 
aspect nu a fost analizat de instanţa de fond, deşi judecătoria a reţinut reaua 
credinţă a părţilor la încheierea contractului de vânzare-cumpărare contestat. 
Tribunalul a admis apelul declarat de apelantul reclamant și a constatat nulitatea 
absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat, deoarece se pune 
problema unei cauze imorale comune a celor două părţi contractante. 

Referitor la promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare încheiată în 
formă autentică, prin care promitenta vânzătoare s-a obligat să-i înstrăineze 
reclamantei, cu îndeplinirea anumitor condiţii, mai multe terenuri cuprinse în 
cărţi funciare nedefinitive și în titluri de proprietate, pârâta-apelantă atribuie 
valoarea unei clauze de dezicere prevederii contractuale din promisiunea de 
vânzare-cumpărare care statuează că: „În cazul în care promitenta vânzătoare va 
vinde imobilele indicate mai sus unei alte persoane sau nu va încheia contractul 
de vânzare cumpărare în formă autentică, aceasta va restitui beneficiarei cumpă-
rătoare de 40 de ori suma plătită ca avans […]”. Instanţa a apreciat că această pre-
vedere contractuală trebuie interpretată prin raportare la celelalte clauze ale con-
venţiei, în special, la clauza care stipulează că: „Prezenta promisiune nu poate fi 
rezolvită unilateral de către părţi decât în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contrac-
tuale, când prezenta promisiune este rezolvită de drept și nu se va încheia 
contract autentic de vânzare-cumpărare”. Astfel, părţile au instituit în mod expres 
interdicţia denunţării unilaterale a convenţiei, valoarea juridică a clauzei „În cazul 
în care promitenta vânzătoare va vinde imobilele...” nu poate fi aceea a unei clauze 
de dezicere, ci doar a unei clauze penale; rezoluţiunea convenţiei nu poate fi 
dispusă decât la cererea părţii care nu se află în culpă contractuală (inclusiv prin 
posibilitatea acesteia de a se prevala de pactul comisoriu stipulat în clauza că 
„Prezenta promisiune nu poate fi rezolvită unilateral...”); cât timp promisiunea de 
vânzare-cumpărare este în fiinţă, reclamanta are opţiunea între a solicita rezolu-
ţiunea acesteia, cu despăgubiri, sau obligarea pârâtei la executarea ei27. 

În jurisprudenţă s-a reţinut că prin stipularea în promisiunea sinalagmatică 
de vânzare-cumpărare din 06 octombrie 2008 a unei clauze prin care se arată că 
„în cazul în care se răzgândește să ia terenul înapoi, va achita de 10 ori suma 
primită”, iar în promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare din 02 aprilie 
2008, clauza potrivit căreia „dacă se răzgândește să ia terenul înapoi va da de trei 
ori suma pe care a primit-o”, părţile au cuprins o clauză de dezicere, care a 
conferit vânzătorului dreptul de a denunţa (desfiinţa) unilateral contractul pe care 
l-au încheiat în schimbul unei sume de bani, fixată la de zece ori sau de trei ori 
preţul achitat cocontractantului; desfiinţarea unilaterală a unui contract prin 

                                
27  C.A. Timișoara, S. a II-a civ., dec. nr. 50/2013, ședinţa publică din 03.04.2013, [Online] 

http://www.rolii.ro/, consultat în 10.05.2020. 
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dezicere este un drept potestativ care își are izvorul în acordul iniţial de voinţă al 
părţilor, iar esenţa clauzei de dezicere constă în faptul că beneficiarul acesteia are 
la dispoziţie un timp de gândire pentru analizarea consecinţelor contractului 
încheiat, cu dreptul de a-și retrage unilateral consimţământul și de a desfiinţa 
astfel contractul28. 

În jurisprudenţă s-a reţinut că introducerea în cuprinsul promisiunii de 
vânzare-cumpărare a clauzei: „dacă promitentul vânzător sau moștenitorii 
acestuia nu vor mai fi de acord cu autentificarea actului și nici nu se va obţine o 
hotărâre judecătorească care să ţină loc de act autentic de vânzare, atunci va 
restitui de două ori suma achitată” nu trebuie interpretată ca o clauză de dezicere 
(arvună de dezicere), care să-i dea dreptul pârâtului să se dezică de contract 
oricând, cu obligaţia plăţii dublului preţului achitat de reclamant. Conform tezei 
întâi a clauzei indicate, „în cazul în care vreuna din părţi nu se va prezenta pentru 
autentificarea actului, cealaltă poate solicita instanţei de judecată să pronunţe o 
hotărâre judecătorească, care să ţină loc de act autentic de înstrăinare”. Instanţa a 
reţinut că aceste clauze stabilesc doar dreptul promitentului-cumpărător ca, în 
cazul refuzului promitentului-vânzător sau a moștenitorilor acestuia de a încheia 
contractul în formă autentică, să obţină o hotărâre judecătorească care să 
suplinească consimţământul lor. În situaţia în care promitentul vânzător nu mai 
este de acord cu autentificarea actului și nu se va putea obţine o hotărâre 
judecătorească care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare (din motive 
obiective, spre ex., terenul care a făcut obiectul promisiunii a fost înstrăinat), doar 
atunci promitentul-vânzător va avea obligaţia de a restitui dublul preţului achitat 
de cumpărător; este vorba de două condiţii cumulative pentru activarea acestei 
clauze: promitentul vânzător să nu mai fie de acord cu încheierea contractului și 
să nu poată fi pronunţată o hotărâre judecătorească care să ţină loc de act 
autentic de vânzare. În speţă, nu există niciun impediment pentru pronunţarea 
unei hotărâri care să ţină loc de contract autentic, astfel că pârâtul promi-
tent-vânzător nu s-a putut prevala de clauza mai sus citată. Mai mult, această 
clauză a fost stipulată în favoarea promitentului-cumpărător, astfel că doar acesta 
se poate prevala de ea, nu și promitentul-vânzător29. 

Clauza de arvună30 poate fi stipulată şi în promisiunea de vânzare-cumpă-
rare. Arvuna este suma de bani pe care promitentul-cumpărător o dă promiten-

                                
28  Jud. Bacău, S. civ., S. civilă nr. 6869/2013, Ședinţa publică de la 07 Noiembrie 2013, 

[Online] http://www.rolii.ro/hotarari/589bb1ede49009c03e001e59, consultat în 10.05.2020. 
29  Trib. Arad, Dec. nr. 203/13 februarie 2014, [Online] http://www.rolii.ro/ 

hotarari/5885b1fae4900988340026ab, consultat în 12.05.2020. 
30  Conform art. 1.544 privind arvuna confirmatorie: „(1) Dacă, la momentul încheierii 

contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri 
fungibile, în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau, 
după caz, restituită. (2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obligaţia fără 
justificare, cealaltă parte poate declara rezoluţiunea contractului, reţinând arvuna. 
Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte 
poate declara rezoluţiunea contractului şi poate cere dublul acesteia. (3) Creditorul 
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tului-vânzător cu ocazia încheierii promisiunii. În funcţie de voinţa părţilor, 
manifestată expres în convenţie (derogare de la principiul irevocabilităţii 
unilaterale a contractelor sinalagmatice), arvuna poate fi considerată clauză de 
dezicere (arvună penitenţială), caz în care părţile contractante/una din acestea îşi 
rezervă dreptul de a denunţa unilateral convenţia, cu consecinţa pierderii arvunei 
date sau a restituirii duble a arvunei; în caz de denunţare unilaterală a convenţiei, 
cealaltă parte, care şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, nu mai are dreptul de a 
solicita executarea silită a promisiunii, ci doar dreptul de a păstra arvuna ori de a 
i se restitui dublul arvunei, după caz31. 

Clauza de dezicere poate fi stipulată independent de existenţa clauzei de 
arvună și conferă părţilor dreptul de a se răzgândi şi de a desfiinţa unilateral 
convenţia, într-un anumit termen ori în anumite condiţii, având la dispoziţie un 
timp de reflecţie pentru analizarea consecinţelor contractului încheiat; noţiunile 
clauză de dezicere şi clauză de arvună cu funcţie de dezicere nu trebuie con-
fundate, arvuna este plătită încă de la încheierea contractului care o conţine (indi-
ferent dacă joacă rol confirmator sau de dezicere), în timp ce dezicerea (preţul 
denunţării unilaterale a contractului) nu este datorată decât dacă şi în momentul 
când beneficiarul clauzei se prevalează de aceasta32. 

În practică, s-a reţinut că nu poate fi perfectat contractul de vânzare a unui 
imobil și nu se poate pronunţa o hotărâre judecătorească de constatare a vânzării 
dacă, prin antecontractul încheiat, părţile au prevăzut posibilitatea ca oricare 
dintre acestea să se poate răzgândi cu consecinţa restituirii dublului arvunei.33 

Cu privire la interpretarea clauzei din contract ca fiind o clauză de arvună 
şi una de dezicere, într-o speţă34 s-a reţinut că în baza unui antecontract de 
vânzare-cumpărare, intimaţii T. s-au obligat să înstrăineze recurenţilor imobilul 

                                
obligaţiei neexecutate poate însă opta pentru executare sau pentru rezoluţiunea 
contractului şi repararea prejudiciului potrivit dreptului comun”; Conform art. 1.545 
privind arvuna penalizatoare: „Dacă în contract este stipulat expres dreptul uneia 
dintre părţi sau dreptul ambelor părţi de a se dezice de contract, cel care denunţă 
contractul pierde arvuna dată sau, după caz, trebuie să restituie dublul celei primite”. 

31  I. Urs, Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, în Fiat Iustitia nr. 1/2007, dispo-
nibil în format electronic la http://oaji.net/articles/2015/2064-1432282913. pdfconsultat 
în 10.05.2020, p. 38. 

32  Idem, pp. 39-40; Cu privire la delimitarea dintre clauza de dezicere și arvuna, a se 
vedea și A. Bob, Denunțarea unilaterală a contractelor (II), Universul Juridic, nr. 1/2019, 
[Online] https://www.universuljuridic.ro/denuntarea-unilaterala-a-contractelor-ii/ 
consultat în 10.05.2020. 

33  I.C.C.J., S. civ. și de prop. int., dec. nr. 6242 din 11 noiembrie 2004, [Online] 
https://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key= 
id&customQuery%5B0%5D.Value=82546 consultat în 10.05.2020: în antecontract s-a 
inserat clauza potrivit căreia, dacă una din părţi se răzgândește și își revocă 
consimţământul, cel păgubit să fie despăgubit cu suma dublă, iar creditorul-recurent 
are doar dreptul la dezdăunări. 

34  C. Ap. Constanţa, S. civ., min. şi fam., lit. de muncă şi a. soc., dec. civ. nr. 142/c/2009, 
cit. mai sus. 
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în litigiu la preţul de 40.000 USD, plătind drept avans suma de 23.000 USD, 
diferenţa la încheierea actului în formă autentică, ulterior a fost achitat integral 
preţul. În antecontract s-a stipulat că, în situaţia în care vânzătorii nu vor mai 
respecta promisiunea de vânzare, vor restitui dublul sumei primite cu titlu de 
avans pentru imobilul în litigiu, iar cumpărătorii, dacă nu vor respecta promi-
siunea de vânzare-cumpărare, renunţă la suma achitată cu titlu de avans. 
Analizând antecontractul din punct de vedere al modului de formulare al clauzei 
stipulate în antecontract, instanţa a apreciat că nu rezultă în mod neechivoc că ar 
fi vorba despre o răzgândire sau despre un drept de denunţare unilaterală a con-
venţiei, aşa cum a reţinut instanţa de fond, iar această clauză stipulată în contract 
nu îndeplineşte condiţiile clauzei de dezicere (intimaţii aveau posibilitatea să 
aleagă fie de a cere executarea silită a vânzării, fie să pună în funcţiune clauza de 
arvună „adică de a face ca partea în culpă să piardă arvuna sau să o restituie 
îndoit, după cum este vorba de promitentul-cumpărător, care a achitat-o, sau de 
promitentul vânzător care a primit-o”). 

Există mai multe criterii propuse de specialiști pentru stabilirea faptului 
dacă o clauză este de dezicere sau este o clauză penală sau de arvună: criteriul 
terminologiei folosite, criteriul părţii în favoarea căreia este stipulată clauza, 
criteriul stabilirii unui termen, caz în care este vorba de o clauză de dezicere, 
criteriul finalităţii clauzei; se observă că nu se foloseşte un termen sinonim cu 
termenul de răzgândire, adică de manifestare unilaterală a voinţei, ci se foloseşte 
termenul de respectare a promisiunii35. 

Dificultăţile legate de interpretarea clauzei din contract ca fiind o clauză de 
arvună şi una de dezicere rezultă și din faptul că există o opinie separată în speţa 
indicată, potrivit căreia clauza de răzgândire trebuie privită ca o clauză ce permite 
uneia dintre părţi, fără a invoca culpa celeilalte, să revină asupra consimţă-
mântului ei dat, fără a avea caracter imoral, întrucât părţile au consimţit să 
desfacă contractul, precizând suma stipulată. Se arată că ceea ce diferenţiază 
clauza de arvună de clauza de dezicere este că prima este stipulată în favoarea 
creditorului, în timp ce a doua este stipulată în favoarea debitorului, iar în 
raportul juridic de vânzare-cumpărare născut între părţi, creditor al obligaţiei de 
perfectare a contractului de vânzare-cumpărare este promitenta cumpărătoare. 
Clauza din contract este stipulată în favoarea debitorului în raportul juridic 
obligaţional. Astfel, în speţă s-a considerat că este vorba despre o clauză de 
dezicere, şi nu de arvună36. 

Într-o speţă, referitor la un contract de vânzare-cumpărare privind un 
autovehicul pentru preţul de 68905 euro, cu privire la care s-a convenit că va fi 
achitat de către cumpărător un avans (36000 euro format din 33000 euro repre-
zentând contravaloarea autoturismului – neachitat – şi 3000 euro din preţul 
contractual convenit – achitat), iar restul de preţ urma să se achite în rate, 
prezintă interes două clauze: art. 5.1 din contract, faptul că în cadrul răspunderii 

                                
35  Ibidem. 
36  Ibidem. 
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contractuale părţile au stipulat că nerespectarea totală sau parţială a obligaţiilor 
asumate dă dreptul părţii prejudiciate inclusiv să declare contractul rezolvit de 
plin drept, fără o notificare prealabilă dacă neexecutarea oricăreia dintre obli-
gaţiile ce îi reveneau prin contract constituie o încălcare esenţială a acestuia, cât 
şi să solicite plata unor despăgubiri până la acoperirea integrală a prejudiciului 
creat; art. 5.3 din contract, clauza conform căreia în caz de denunţare unilaterală a 
contractului de către cumpărător în perioada cuprinsă între data plăţii avansului 
şi data convenită a livrării, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a reţine suma 
achitată ca avans de către cumpărător pentru acoperirea prejudiciului cauzat de 
această acţiune a cumpărătorului. Referitor la cererea de chemare în judecată 
având ca obiect rezoluţiune contract, Curtea de Apel a reţinut că neacordarea de 
către prima instanţă către reclamantul principal a restituirii avansului în sumă de 
3000 euro pe temeiurile de drept invocate în hotărâre sunt fără suport legal, 
deoarece nu au incidenţă dispoziţiile privind clauza de dezicere, ci prevederile 
contractuale şi cele ale Codului civil privind rezoluţiunea şi efectele acesteia între 
părţi. Curtea arată că reclamanta-vânzătoare are la dispoziţie alternativ două 
clauze contractuale de a obţine ca efect al rezoluţiunii, despăgubirea pentru 
desfiinţarea contractului încheiat cu pârâtul reconvenţional, art. 5.1. şi 5.3 și, 
utilizând prima opţiune, reclamanta reconvenţională are dreptul la plata unor 
despăgubiri, dar nu la reţinerea avansului achitat de pârâta reconvenţională. 
Referitor la reţinerea avansului de către vânzător, în caz de denunţare unilaterală 
a contractului de către cumpărător, s-a reţinut că o astfel de denunţare unilaterală 
nu a avut loc. Curtea arată că reclamantei reconvenţionale nu i se cuvine 
reţinerea avansului achitat de către pârâtul reconvenţional, în temeiul clauzei 
contractuale din art. 5.3. – dezicere, ci obligaţia de restituire a acestui avans către 
pârâtul reconvenţional ca efect a rezoluţiunii contractului şi repunerii părţilor în 
situaţia anterioară37. 

Într-o altă situaţie, în antecontractul de vânzare-cumpărare din anul 1996, 
părţile contractante au inserat două clauze conform cărora: în cazul în care 
vânzătorii „caută rezilierea contractului, se obligă la plata dublă a preţului de 
vânzare, respectiv a dublării sumei de 825.000 lei”, iar dacă „cumpărătorul caută 
să rezilieze prezentul contract, acesta va pierde suma plătită” (pct. 1 lit. a şi b). 
Prin clauza menţionată la punctul 1 lit. a, ambele părţi au căzut de acord că pârâţii 
vânzători să poată reveni asupra acordului de voinţe de a încheia contractul în 
formă autentică, iar aceștia au înţeles să revoce unilateral convenţia de 
vânzare-cumpărare, plătind dublul preţului de 825.000 lei, respectiv 1.650.000 lei 
(165 lei). Instanţa a reţinut că părţile au stipulat de comun acord în antecontractul 
de vânzare-cumpărare o clauză de dezicere în favoarea amândurora, stabilind 
despăgubirea datorată de partea care împiedică realizarea convenţiei, iar dezi-
cerea vânzătoarelor prin încheierea unei vânzări perfecte faţă de pârâţii Ţ. se 
                                
37  Curtea de Apel Timișoara, S. a II-a civilă, Dec. civ. nr. 822/5 decembrie 2018, în Curtea de 

Apel Timișoara, Decizii relevante, Trimestrul al IV-lea 2018, [Online] http:// 
portal.just.ro/59/Documents/Decizii%20relevante/C%20Ap%20Timisoara%20Trim%20I
V%202018.pdf, consultat în 15.05.2020, pp. 24-31. 
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înscrie în condiţiile stabilite de comun acord prin antecontract; rezoluţiunea ante-
contractului de vânzare-cumpărare încheiat de părţi în anul 1996 rezultă din 
existenţa clauzei de dezicere, şi nu din neexecutarea de către una din părţi a 
obligaţiilor asumate prin contract38. 

Pornind de la faptul că prin dreptul de dezicere, titularul său are posibili-
tatea de a desfiinţa un contract prin propria manifestare de voinţă fără concursul 
altei persoane, iar exercitarea acestui drept determină efecte în patrimoniul 
celeilalte părţi, conchidem că există posibilitatea ca acest drept să fie exercitat 
abuziv; această susţinere vine în contextul în care se arată că există opinii din 
doctrină care consideră că dreptul de dezicere, ca parte din categoria drepturilor 
potestative, nu este susceptibil de exercitare abuzivă39. În acest sens, ca exemplu 
de exercitare abuzivă a dreptului de dezicere, în mod contrar standardului 
bunei-credinţe, este prezentată situaţia în care Curtea Supremă de Justiţie a Italiei 
a primit spre judecare un caz în care firma Renault Italia a fost chemată în 
judecată pentru ruperea unilaterală a unor contracte de distribuţie încheiate cu 
mai mulţi comercianţi între anii 1992 și 1994, iar reclamanţii au invocat faptul că 
aceste denunţări nu au fost justificate și au cerut instanţei daune interese; Curtea 
a considerat că dreptul de dezicere (prevăzut în contract) a fost exercitat abuziv și 
că principiul bunei credinţe obiective trebuie respectat și în materie contractuală, 
fiind un abuz de drept în cazul în care exercitarea acestuia produce alte efecte 
decât cele pe care actul respectiv le poate genera40. 

Denunţarea unilaterală este o manifestare de voinţă prin care se exercită o 
posibilitate conferită legal sau convenţional autorului său și manifestarea de 
voinţă autorizată legal sau convenţional nu poate reprezenta o „sfidare arbitrară a 
contractului”41, iar cazul denunţării unilaterale convenţionale nu este o excepţie 
de la principiul pacta sunt servanda, ci un reflex al libertăţii contractuale42. Art. 
1276 NCC se referă nu numai la acele situaţii în care dispoziţii legale exprese 
prevăd dreptul de denunţare unilaterală, ci părţile pot să includă o clauză de 
dezicere în orice contract, afară de cazul în care legea interzice, fiind permisă atât 
dezicerea cu titlu oneros, cât şi dezicerea cu titlu gratuit43. Regula este aceea a 
                                
38  Trib. Bistriţa Năsăud, Dec. 26/01.02.2007, [Online] http://portal.just.ro/112/Lists/ 

Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=4&ContentTypeId=0x010017854362C029DA4EB7A0
C1650A0C0651, consultat în 02.05.2020. 

39  S. M. Munteanu, Exercitarea abuzivă a dreptuui de dezicere, 2013, [Online] https:// 
drept.unibuc.ro/dyn_doc/publicatii/revista-stiintifica/Munteanu%20Silviu%20Marian 
%202013.pdf, consultat în 12.05.2020. 

40  Idem, p. 10. 
41  I. Ninu, Efectele contractului. Practica judiciară și reglementarea din noul Cod civil, 

Editura Hamangiu, București, 2015, p. 13. 
42  Ibidem. 
43  Idem, p. 14. Referitor la dreptul de dezicere de natură convenţională, s-a susţinut că 

dreptul de dezicere în favoarea uneia sau a ambelor părţi poate fi prevăzut nu numai 
cu titlu gratuit în contractele cu executare succesivă, ci şi cu titlu oneros în contractele 
cu executare dintr-o dată, însă clauza prin care s-ar institui cu titlu gratuit, un drept de 
dezicere într-un contract cu executare dintr-o dată este nulă tocmai pentru că lipseşte 
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denunţării unilaterale cu titlu gratuit, iar, prin excepţie, denunţarea contractului 
va produce efecte doar după executarea unei anumite prestaţii; în cazul contrac-
telor cu executare succesivă încheiate pe perioadă nedeterminată, orice clauză 
prin care se stipulează executarea unei prestaţi în schimbul denunţării este consi-
derată nescrisă (pe baza art. 1276 și 1277 C. civ.)44. 
 

                                
intenţia debitorului de a se obliga; simetric, clauza prin care s-ar prevedea că dreptul 
de dezicere (denunţare unilaterală), într-un contract cu executare succesivă încheiat pe 
o durată nedeterminată, s-ar putea exercita numai cu titlu oneros este nulă deoarece se 
încalcă principiul care interzice obligaţiile perpetue. Pentru prezentarea pe larg a 
acestui punct de vedere, a se vedea M. Avram, Actul unilateral in dreptul privat, 
Editura Hamangiu, București, 2006, p. XVII; Referitor la faptul că dreptul de a denunţa 
unilateral contractul pe durată determinată poate fi recunoscut cu titlu oneros sau cu 
titlu gratuit, a se vedea C. Zamșa, op. cit., p. 1417. 

44  A.Bob, Denunțarea unilaterală a contractelor (I), Universul Juridic nr. 1/2019, 3 ianuarie 
2019, [Online] https://www.universuljuridic.ro/denuntarea-unilaterala-a-contractelor-
i/3/, consultat în 12.05.2020. 


