MINISTERUL EDUCAȚ IEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „AL. RUSSO” DIN BĂLȚ I
FACULTATEA DE DREPT Ș I Ș TIINȚ E SOCIALE

DREPTUL COMERȚ ULUI INTERNAȚ IONAL
NOTE DE CURS

AUTOR:
Valentin Cazacu
Lector universitar, dr.

Aprobate la şedinţa Catedrei de Drept
din: 28.11.2014, proces-verbal Nr. 03
Aprobate la şedinţa Consiliului Facultăț ii de Drept ș i Ș tiinț e Sociale
din: 11.12.2014, proces-verbal Nr. 03
Recenzenț i: I. Rotaru,conf. univ., dr., avocat,;
E. Ababei, vicepreș edintele Curț ii de Apel Bălț i, E. Demciuc, lector univ., drd

Bălț i 2014
1

CUPRINS
TEMA I: NOȚ IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ...... 5
1.

Noț iunea, obiectul ș i metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional ..........................5

2.

Evoluț ia dreptului comerț ului internaț ional......................................................................................7

3.

Corelaț ia dreptului comerț ului internaț ional cu alte ramuri de drept ...............................................8

4.

Principiile dreptului comerț ului internaț ional ....................................................................................9

5.

Raportul juridic de comerț internaț ional...........................................................................................10

6.

Izvoarele dreptului comerţului internaţional ........................................................................................10

7.

Subiectele dreptului comerţului internaţional ......................................................................................12

8.

Politica comercială ș i tipurile de politică comercială internaț ională ................................................14

9.

Rolul organizaț iilor internaț ionale în promovarea comerț ului internaț ional ................................15

TEMA II. NOȚ IUNEA Ș I CARACTERISTICA GENERALĂ A CONTRACTELOR COMERCIALE
INTERNAȚ IONALE ................................................................................................................................ 19
1.

Noț iunea ș i caracterele juridice ale contractelor comerciale internaț ionale....................................19

2.

Condiț iile de validitate ale contractelor comerciale internaț ionale ..................................................20

3.

Clasificarea contractelor comerciale internaț ionale ...........................................................................24

4.

Forma contractelor comerciale internaț ionale ....................................................................................28

5.

Limba contractelor comerciale internaț ionale ....................................................................................29

6.

Legea aplicabilă contractului de comerț internaț ional......................................................................29

TEMA III. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE .......................... 31
1.

Negocierea contractului comercial internaț ional ................................................................................31

2.

Oferta de a contracta.............................................................................................................................32

3.

Acceptarea ofertei.................................................................................................................................33

4.

Momentul şi locul încheierii contractului comercial internaţional .......................................................36

5.

Importanţa momentului şi locului încheierii contractului comercial internaţional ..............................37

6.

Încheierea contractelor comerciale internaţionale prin mijloace electronice .......................................38

TEMA IV. CONȚ INUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAȚ IONALE ...................... 40
1.

Principalele clauze ale contractelor comerciale internaț ionale...........................................................40

2.

Clauzele necesare (generale) în contractele comerciale internaţionale ................................................40

3.

Clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile valutare...............................................................42

4.

Clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile nevalutare ...........................................................44

5.

Clauzele prestabilite în contractele comerciale internaț ionale ...........................................................45

TEMA V. EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAȚ IONALE ............................... 48
1.

Principiile efectelor contractelor comerciale internaț ionale ...............................................................48

2.

Efectele specifice contractelor sinalagmatice în comerț ul internaț ional ..........................................49

3.

Riscurile în contractele comerciale internaț ionale..............................................................................51

4.

Interpretarea contractelor comerciale internaț ionale ..........................................................................52
2

5.

Executarea contractelor comerciale internaț ionale .............................................................................56

6.

Răspunderea contractuală în comerț ul internaț ional ........................................................................57

7.

Exonerarea de răspundere în comerț ul internaț ional ........................................................................58

TEMA VI. CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE INTERNAȚ IONALĂ........................... 59
1.

Noţiunea ș i caracteristica generală a contractului de vânzare – cumpărare internaţională .................59

2.

Obligaţiile vânzătorului ........................................................................................................................59

3.

Obligaţiile cumpărătorului ...................................................................................................................61

4.

Răspunderea părț ilor în contractul de vânzare-cumpărare internaț ională ........................................62

5.

Prescripţia extinctivă în materie de vânzare internaț ională ................................................................65

6.

Forme speciale ale vânzării internaț ionale de mărfuri........................................................................68

TEMA VII. CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE ASIGURARE ...................................................... 70
1.

Noț iunea ș i caracteristica generală a contractului internaț ional de asigurare .................................70

2.

Efectele contractului de asigurare internaț ională................................................................................72

3.

Contractul de asigurare internaţională auto pentru avarii şi furt (CASCO) .........................................73

4.

Contractul de asigurare internaţională a mărfurilor (CARGO) ............................................................74

5.

Contractul de asigurări mutuale ...........................................................................................................75

6.

Contractul internaț ional de reasigurare ..............................................................................................76

TEMA VIII. CONTRACTUL INTERNAȚ IONAL DE TRANSPORT ................................................... 77
1.

Contractul internaț ional de transport auto de mărfuri ........................................................................77

2.

Contractul internaț ional de transport maritim de mărfuri ...................................................................79

3.

Contractul internaț ional de transport de mărfuri pe calea ferată ........................................................82

4.

Contractul internaţional de transport fluvial de mărfuri .......................................................................84

5.

Contractul internaţional de transport aerian de mărfuri.......................................................................85

6.

Contractul internaț ional de transport multimodal de mărfuri .............................................................87

TEMA IX. CONTRACTELE DE INTERMEDIERE ÎN DREPTUL COMERȚ ULUI INTERNAȚ IONAL
.................................................................................................................................................................... 88
1.

Contractul internaț ional de mandat comercial ....................................................................................88

2.

Contractul internaț ional de comision..................................................................................................90

3.

Contractul internaț ional de curtaj .......................................................................................................91

4.

Contractul internaț ional de agent........................................................................................................92

5.

Contractul internaț ional de consignaț ie ............................................................................................93

6.

Contracte comerciale cu funcț ii apropiate de intermediere..........................................................94

TEMA X. CONTRACTE MODERNE Ș I COMPLEXE .......................................................................... 98
1.

Contractul internaț ional de leasing .....................................................................................................98

2.

Contractul internaț ional de factoring ................................................................................................100

3.

Contractul internaț ional de consulting-engineering .........................................................................102

TEMA XI. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAȚ IONAL............................................................. 104
3

1.

Noț iunea ș i caracteristica generală a arbitrajului comercial internaț ional. ...................................104

2.

Convenț ia de arbitraj ........................................................................................................................106

3.

Procedura arbitrală .............................................................................................................................107

4.

Hotărârea arbitrală ..............................................................................................................................110

Referinț e bibliografice............................................................................................................................ 112

4

TEMA I: NOȚ IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERŢULUI
INTERNAŢIONAL

1. Noț iunea, obiectul ș i metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional
Din punct de vedere etimologic, noț iunea de comerț provine din denumirea latină
commercium, o juxtapunere a cuvintelor cum ș i merx, care exprimă ideia de operaț iuni cu marfă.
Conceptul de comerț internaț ional are un dublu sens: un sens restrâns ș i un altul larg sau
modern.
Astfel, în restrâns, comerț ul internaț ional include operaț iunile de export ș i import de
mărfuri ș i servicii, desfăș urate de persoanele fizice ș i juridice dintr-un stat cu parteneri din
străinătate.
În sens larg, comerț ul internaț ional cuprinde operaț iunile propriu zise, precum ș i
operaț iunile de cooperare economică ș i tehnico-ș tiinț ifică internaț ională.
În epoca modernă au apărut numeroase ș i profunde schimbări în domeniul dreptului
comerț ului internaț ional, practic toate marile domenii ale acestuia au cunoscut un proces înoitor,
manifestat atât prin apariț ia ș i extinderea unor instituț ii (instrumente) juridice noi, cât ș i
adaptarea instituț iilor sale tradiț ionale la exigenț ele realităț ilor economice moderne. Astfel,
putem menț iona tendinț a ascendentă de globalizare, inclusiv în sfera activităț ii comerciale
internaț ionale a comercianț ilor persoane fizice sau societăț i comerciale, necesitatea unificării
continuie a practiciii comerciale internaț ionale, adoptarea de instrumente de uniformizare a
normelor ce reglementează raporturile de comerț internaț ional, impunerea tot mai accentuată în
relaț iile comerciale internaț ionale a unei lex mercatoria moderne.
Dreptul comerţului internaţional constituie ansamblul normelor de drept care reglementează
raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, stabilite între
participanţii la comerţul internaţional1.
Diversitatea relaț iilor comerciale internaț ionale ș i de cooperare tehnico-ș tiinț ifică
internaț ionale ș i amplificarea acestora ne vorbeș te despre importanț a crescândă a dreptului
comerț ului internaț ional.
Dreptul comerț ului internaț ional este o materie juridică interdisciplinară, care curpinde
mai multe norme juridice aparț inând mai multor ramuri de drept, în principal drept comercial,
civil, procesual civil2.
Obiectul dreptului comerţului internaţional îl constituie raporturile juridice patrimoniale care
au atât caracter comercial, cât şi internaţional.
Raporturile juridice care fac obiectul dreptului comerț ului internaț ional, prin esenț a lor,
sunt patrimoniale.
Pentru definiț ii oferite de doctrină: Dumitru Mazilu, Dreptul comerț ului internaț ional. Partea generală,
Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 1999, p. 72; Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea
generală, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 2008, p. 123; Pentru definiț ia în sensul că dreptul comerț ului internaț ional
este parte a dreptului internaț ional privat ș i chiar ar trebui denumit „drept internaț ional privat comercial” a se vedea
Giulio Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto internazionale privato commerciale, Vol. I,
partea generală, Ed. Casa Editrice Libraria „Fratelli Cammelli”, Florenț a, 1900, pag. 41 ș i urm.
2
Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, Partea generală, Ed. Universul Juridic,
Bucureș ti, 2008, pag. 89.
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Comercialitatea reprezintă calitatea unui raport juridic de a fi comercial. Determinarea
noț iunii de comercialitate aparț ine sistemului de drept al fiecărui stat ș i se face după criterii
proprii.
Astfel, pentru determinarea comercialităț ii, legislaț iile naț ionale folosesc două
concepț ii specifice:
a) concepț ia subiectivă;
b) concepț ia obiectivă;
Concepț ia subiectivă, consacrată în sistemele juridice de influenț ă germană, ia în
consideraț ie caliatea participantului la raportul juridic. Conform acestei concepț ii, operaț iunile
efectuate de un comerciant în exerciuț iul profesiei sale sunt considerate acte sau fapte de comerț .
Calitatea de comerciant stabileș te o prezumț ie legală de comercialitate. Prezumț ia are un
caracter relativ, putând fi înlăturată de persoana interesată prin administrarea probei contrare.
Concepț ia obiectivă, întâlnită în sistemele juridice de inspiraț ie franceză, are în vedere
obiectul reglementării juridice, adică activitatea comercială. Potrivit acestei concepț ii, actele ș i
faptele de comerț sunt operaț iunile pe care legea le determină ca atare, indiferent de calitatea ș i
voinț a părț ilor.
În aprecierea actelor obiective de comerț se ț ine seama de operaț iunile juridice în sine.
Regulile speciale aplicabile acestor acte nu depind de calitatea autorului lor.
Actele ș i faptele obiective de comerț nu sunt definite, ci numai enumerate. Caracterul
comercial al actelor ș i faptelor juridice decurge din elementele lor intrinseci, configurate de natura
sau de forma operaț iunii, de ex. cumpărarea de mărfuri spre revânzare sau cambia3.
Caracterul internaț ional presupune existenţa unui element de extraneitate în cadrul
raportului juridic de drept al comerţului internaţional. Nu orice element de extraneitate prezent întrun raport juridic este de natură să confere acestuia caracterul internaţionalităţii. De exemplu, în
practica internaţională se consideră, că pentru caracterul internaţional al unui raport juridic cetăţenia
părţilor, ca element de extraneitate, este irelevant. În schimb, dacă sediul sau domiciliul părţilor se
află în state diferite, având deci caracter de extraneitate, această împrejurare, de regulă, este luată în
considerare pentru determinarea caracterului internaţional al contractului respectiv.
Convenț iile internaț ionale în materie folosesc pentru definirea internaț ionalităț ii
soluț ii distincte. Unele convenț ii internaț ionale consacră un singur criteriu, care poate fi de
natură subiectivă sau obiectivă.
În materia contractului de vânzare internaț ională de mărfuri, caracterul internaț ional este
dat de domiciliul sau sediul părț ilor, iar în absenț a acestuia, de reș edinț a lor obiș nuită. În acest
sens, putem menț iona art. 1, alin. 1 al Convenț iei de la Viena din 1980 privind vânzarea
internaț ională de mărfuri, art. 2 al Convenț iei de la New York privind prescripț ia în materie de
vânzare internaț ională de mărfuri din 1974.
În domeniul transporturilor, caracterul internaț ional este dat de executarea prestaț iei pe
teritoriul mai multor state, de ex. art. 1, pct. 1 al Convenț iei de la Geneva referitoare la contractul
de transport internaț ional de mărfuri pe ș osele (CMR) din 1956.
Unele convenț ii internaț ionale adoptă pentru identificarea internaț ionalităț ii două
criterii, unul fiind pricnipal, care este dublat de un criteriu secundar. Astfel, Convenț ia de la Haga
privind vânzarea internaț ională de bunuri mobile corporale din 1964, impune coexistenț a celor
două criterii în mod cumulativ. Elementul de internaț ionalitate se concretizează prin sediul sau
reș edinț a părț ilor în state diferite, precum ș i prin miș carea obiectelor vândute, locul încheierii
contractului sau locul predării bunului vândut.

Pentru detalii ș i aprofundare a se vedea Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional,
Tratat, Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 92-100;
6
3

Prin metoda sa de reglementare a raporturilor juridice comerciale, dreptul comerț ului
internaț ional recurge la norme de drept privat. Urmează de reț inut un aspect foarte important: în
raporturile comerciale internaţionale este caracteristică poziţia de egalitate juridică în care se află
subiectele, unele faţă de altele. Trebuie menț ionat că în aceste raporturi statul acț ionează ca
subiect de drept privat (de iure gestiones), adică de pe poziț ie de egalitate juridică cu cealaltă parte
care poate fi o persoană fizică sau juridică care aparț ine altui stat, în alte cazuri în raporturile cu
persoanele fizice ș i juridice străine statul acț ionează ca putere suverană (de jure imperii)4.
Unii autori consideră că prezenț a elementului de extraneitate face ca dreptul comerț ului
internaț ional să împrumute din dreptul internaț ional privat metoda conflictuala de reglementare –
metodă care presupune folosirea normelor conflictuale care să conducă la stabilirea sau alegerea
dintre legile în conflict aparț inând diferitelor sisteme de drept, a legii pertinente a se aplica
raportului juridic de drept al comerț ului internaț ional.
Dreptul comerț ului internaț ional are însă ș i o metodă proprie de reglementare – metoda
normelor de drept material uniform, care au menirea să lichideze sau să restrângă conflictele de
legi ș i sunt chemate nemijlocit să reglementeze raporturile de drept al comerţului internaţional, fapt
ce corespunde exigenţelor comerţului internaţional. Aceste norme de drept uniform nu le înlocuiesc
întotdeauna pe cele de drept naţional, ci coexistă cu acestea, dar au o sferă de aplicare diferită.
Procesul de elaborare a normelor de drept materiale uniforme în domeniul dreptului comerț ului
internaţional se desfăşoară nu numai în sfera relaţiilor directe şi nemijlocite dintre statele care
participă la procesul de colaborare internaţională, dar şi cu participarea tot mai pronunţată a
organismelor internaţionale, instituite de către aceste state.
2. Evoluț ia dreptului comerț ului internaț ional
Dreptul comerț ului internaț ional a apărut în evul mediu. Importantele valori ș i riscuri pe
care le angajează relaț iile comerciale, impun ca desfăș urarea lor să se realizeze numai în cadrul
unei anumite reglementări. Normele dreptului comerț ului internaț ional asigură schimburilor de
valori certitudine ș i stabilitate juridică.
Istoria relaț iilor comerciale este în strânsă legătură cu evoluț ia dreptului comerț ului
internaț ional. Comerț ul internaț ional a luat naș tere în antichitate. Astfel, primele reglementări
juridice referitoare la comerț , datează din timpul statului babilonian. Codul lui Hammurabi
conț inea unele dispoziț ii privind contractele de comision, împrumutul cu dobândă, depozitul de
mărfuri, contractul de societate.
O contribuț ie redusă, din punct de vedere juridic, la dreptul comerț ului internaț ional au
avut-o fenicienii. În schimb, grecii, datorită poziț iei maritime ș i calităț ilor de navigatori, au avut
un aport deosebit la dezvoltarea comerț ului internaț ional.
Statul roman a avut o contribuț ie însemnată la dezvoltarea dreptului comerț ului
internaț ional, datorită cuceririlor romane ș i a numărului mare de locuitori, precum ș i datorită
spiritului comercial grec.
În perioada feudalismului timpuriu, manifestări ale comerț ului internaț ional au existat în
Imperiul Bizantin ș i Califatul arab. Începând cu secolele XI-XII, centrele comerț ului
internaț ional au fost oraș ele din Italia ș i Ț ările de Jos. O înflorire deosebită a comerț ului au
cunoscut oraș ele italiene, care au reuș it să concentreze ș i să normalizeze relaț iile comerciale
mediteraniene.

4

Ibidem, pag. 90.
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În perioada feudală au fost create importante insituț ii de drept specifice comerț ului, cum
ar fi contractul comercial, contractul bancar, cambia, falimentul, jurisdicț iile comerciale.
Caracterul uniform al dreptului comerț ului internaț ional s-a menț inut până la revoluț iile
burgheze. După consituirea statelor unitare, legile ș i codurile comerciale s-au ocupat numai de
comerț ul naț ional. Astfel în epoca modernă, cerinț ele industriei ș i comerț ului au determinat
dezvoltarea dreptului comercial. Opera de codificare a dreptului comercial a reliefat, însă,
particularităț ile reglementărilor naț ionale. Diversitatea legislaț iilor a impus utilizarea tehnicilor
ș i metodelor dreptului internaț ional privat.
În epoca contemporană revoluț ia industrială ș i industrializarea capitalistă, precum ș i
schimbările intervenite în sistemul de transport ș i comunicaț ii au avut ca efect ș i impulsionarea
comerț ului internaț ional.
După cel de-al doilea război mondial, promovarea comerț ului internaț ional devine o
cerinț ă obiectivă pentru progresul ș i prosperiatea fiecărei ț ări. Pentru dezvoltarea multilaterală a
comerț ului internaț ional, ONU, a creat în 1964 conferinț a Naț iunilor Unite pentru Comerț ș i
Dezvoltare – UNCTAD. În anul 1966 a fost de asemenea, înființ ată Comisia Naț iunilor Unite
pentru Dreptul Comerț ului Internaț ional – UNCITRAL.
O activitate importanț ă în elaborarea de norme ce reglementează instituț ii ale comerț ului
internaț ional au avut-o ș i Conferinț a de la Haga de Drept Internaț ional Privat ș i Insitutul
Internaț ional pentru Unificarea Dreptului Privat – UNIDROIT.
Pe plan internaț ional ș i regional sau între diferite grupuri de state, problema unificării
dreptului comerț ului internaț ional preocupă ș i alte organizaț ii, instituț ii sau asociaț ii. Sub
îndrumarea ONU sau în mod independent, activitatea de elaborare a unor reglementări uniforme în
anumite domenii reprezintă o contribuț ie însemnată la dezvoltarea dreptului comerț ului
internaț ional.
Cu toate succesele obț inute, elaborarea unui drept uniform al comerț ului internaț ional
întâmpină numeroase obstacole. Diversitatea reglementărilor naț ionale care se aplică în materie,
precum ș i existenț a, alături de dreptul pozitiv, a uzanț elor comerciale, constituie reale
dificultăț i. Uniformizarea ș i armonizarea dreptului comerț ului internaț ional nu se poate face
decât în mod progresiv, fiind rezultatul cooperării dintre state.
3. Corelaț ia dreptului comerț ului internaț ional cu alte ramuri de drept
Dreptul comerț ului internaț i este o materie pluridisciplinară şi interdisciplinară, cu
corelaț ii şi afinităț i normale cu alte discipline, care constau atât în asemănări, cât şi în deosebiri şi
limitări.
Corelaţia dreptului comerț ului internaț ional cu dreptul civil este dată de faptul că dreptul
civil constituie dreptul comun faţă de dreptul comerţului internaţional.
Dreptul comerț ului internaț ional este influenţat de dreptul comercial care reglementează
ansamblul de operaţiuni care implică activitatea de antreprenoriat. Raporturile juridice comerciale şi
cele ale dreptului comerț ului internaț ional prezintă caracter patrimonial şi comercial.
Dreptul comerț ului internaț ional este dependent de dreptul internaț ional public, deoarece
relaţiile comerciale internaţionale pun în cauză aplicarea convenţiilor internaţionale ce conţin norme
materiale şi norme conflictuale.
Dreptul comerț ului internaț ional are legătură cu dreptul internaț ional privat, întrucât este
privit ca o subramură a acestuia din urmă ș i au multe elemente comune.
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Dreptul comerț ului internaț ional este influenţat şi de dreptul comparat, deoarece legislaţia
naţională joacă rolul principal la reglementarea raporturilor comerciale internaţionale - elaborarea
convenţiilor.
4. Principiile dreptului comerț ului internaț ional
Principiile dreptului, general vorbind, sunt postulate ori precepte directoare ale orientării
normelor juridice şi de aplicare a dreptului, ele fiind expresia nemijlocită a valorilor promovate şi
apărate de drept. Ele au semnificaț ia unor norme cu caracter de generalitate, formulate direct ori
deductibile din context. Principiile au o mare importanț ă, îndeosebi în domeniul dreptului
internaț ional, ele statuând, printre altele, principiul respectării tratatelor, buna vecinătate,
soluț ionarea paşnică a litigiilor, etc.
În domeniul dreptului comerț ului internaț ional menț ionăm următoarele principii:
Principiul libertăț ii comerț ului
Acest principiu constituie o cerinț ă, de importanț ă covârşitoare, pentru circulaț ia
nestingherită a mărfurilor, valorilor şi cunoştinț elor tehnico-ştiinț ifice pe plan internaț ional, ceea
ce impune eliminarea tuturor barierelor de ordin administrativ, vamal, politic, care ar putea să
încetinească derularea raporturilor juridice de drept al comerț ului internaț ional. Pe plan mondial,
acest principiu dă posibilitatea creşterii volumului schimburilor comerciale de mărfuri, valori şi
cunoştinț e tehnico-ştiinț ifice, prin eliminarea oricărui obstacol, prin abolirea protecț ionismului,
stimularea concurenț ei loiale.
Principiul concurenț ei loiale
După cum se cunoaşte, concurenț a, în orice domeniu al activităț ii umane, are un rol
benefic, cu atât mai mult în schimburile de mărfuri şi servicii, constituind, în această privinț ă,
un factor real de progres economic.
Principiul egalităț ii juridice a părț ilor
Este un alt principiu fundamental al dreptului comerț ului internaț ional, care priveşte direct
raportul de comerț internaț ional, potrivit căruia fiecare parte contractantă are dreptul să
acț ioneze conform voinț ei sale, în ceea ce priveşte desfăşurarea tuturor operaț iunilor de comerț
internaț ional, pe care le doreşte realizate, în scopul obț inerii unui profit, pentru sine.
Principiul libertăț ii convenț iilor
Acest principiu evidenț iază că raporturile juridice de comerț internaț ional se
concretizează, în cele din urmă, în contracte comerciale internaț ionale şi titluri de valoare. Ambele
tipuri de instrumente juridice sunt manifestări indubitabile de voinț ă juridică a părț ilor contractante,
ale cărei limite sunt stabilite atât de dispoziț iile legale, aflate în vigoare la momentul respectiv, cât
şi de decizia lor.Potrivit acestui principiu, părț ile raporturilor juridice de comerț internaț ional
îşi pot alege, în mod liber partenerii şi să trateze cu aceştia clauzele contractuale, astfel încât să se
concretizeze interesul lor. De asemenea, subiectele raportului juridic pot să stabilească, prin acelaşi
act de voinț ă, natura juridică, obiectul şi conț inutul contractului de comerț internaț ional, să
hotărască asupra modului de rezoluț iune sau de reziliere a acestuia, dar fără a încălca dispoziț iile
imperative în materie.
Contractele de comerț internaț ional au putere de lege între părț ile contractante
Potrivit acestui principiu, libertatea contractuală le permite părț ilor să stabilească, de
comun acord, cu respectarea dispoziț iilor legale, natura şi condiț iile contractului, pe care apoi
sunt obligate să le respecte întocmai, cu consecinț ele de rigoare ce decurg din respectarea ori
nesocotirea clauzelor stipulate.
Principiul bunei-credinț e
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Acesta acț ionează, în primul rând, în domeniul încheierii şi derulării contractelor de
comerț internaț ional şi are o importanț ă covârşitoare. Acest principiu pretinde ca orice
convenț ie trebuie să fie efectuată de către părț i cu bona fides, iar părț ile contractante să nu
recurgă la uzanț e necinstite, dând dovadă de concurenț ă neloială. În raporturile comerciale
interne şi internaț ionale, buna-credinț ă se prezumă. În cazul în care se constată, din partea unui
contractant, reaua-credinț ă, el vasuporta rigorile legii, foarte aspre în acest sens.

5. Raportul juridic de comerț internaț ional
Raportul juridic de drept al comerț ului internaț ional este definit, de regulă, de întreaga
doctrină, ca fiind o relaț ie cu caracter patrimonial, care ia naştere în schimburile comerciale
internaț ionale, reglementată de norme juridice şi în cadrul cărora, părț ile, aflate pe poziț ie de
egalitate juridică, au drepturi şi obligaț ii corelative, a căror aducere la îndeplinire poate fi
obț inută, prin forț a coercitivă a statului.
În cazul dreptului comerț ului internaț ional, subiectele participante la raporturile
comerciale internaț ionale sunt acele persoane care au comerț ul ca profesiune obiș nuită,
societăț ile comerciale, precum ș i alte forme organizatorice cu personalitate juridică.
Cunoscând că norma juridică este o regulă de conduită, instituită ori sancț ionată de către
stat şi a cărei respectare este asigurată, la nevoie, prin forț a coercitivă a puterii publice, prin
extrapolare, se poate conchide că normele juridice de comerț internaț ionale reglementează
conduita posibilă ori datorată a subiectelor de drept participante la raporturile comerciale
internaț ionale.
Raporturile comerciale internaț ionale sunt constituite din actele şi faptele de comerț
internaț ionale, cărora norma juridică le atribuie o anumită semnificaț ie, cu consecinț ele juridice
de rigoare.
Aducerea la îndeplinire a raporturilor juridice de comerț internaț ional se realizează, de
regulă, prin contractele comerciale care au un caracter de internaț ionalitate şi titlurile de valoare.
Şi într-un caz şi în celălalt, ambele subiecte de drept îşi manifestă, în mod nemijlocit, voinț a
juridică, astfel încât este evident că raportul juridic de comerț internaț ional are un caracter
voliț ional.
La fel ca şi în raportul juridic comercial, subiectele raportului juridic de comerț
internaț ional au intenț ia normală, declarată şi legală de a obț ine un anumit profit.
Cea mai importantă caracteristică a raportului juridic de comerț internaț ional, care îi
conferă specificitatea sa aparte, este prezenț a elementului de extraneitate, alături de celelate
trăsături ale sale. În acest context, un contract comercial dobândeşte, de îndată, caracter de
internaț ionalitate, ceea ce îi conferă un loc şi un rol aparte, printre alte contracte comerciale,
tocmai pentru că sediul, domiciliul sau fondul de comerț reprezintă acel element sine qua non al
raportului juridic de comerț internaț ional.
Sunt părț i sau subiecte al raportului juridic de comerț internaț ional toț i comercianț ii,
persoane fizice şi juridice care participă, în mod activ la schimburi comerciale, pentru a obț ine un
anumit profit şi care se bucură de capacitatea de a face acte şi fapte de comerț , atât în nume
propriu, cât şi în numele şi pe seama altora.
6. Izvoarele dreptului comerţului internaţional
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Izvoarele dreptului comerţului internaţional pot fi clasificate în două categorii: izvoare
interne şi izvoare internaţionale.
Izvoarele interne sunt:
a) legile interne (care conţin reglementări ale raporturilor comerciale);
b) uzanţele comerciale interne.
Legile interne cuprind:
a) Constituţia şi legile constituţionale:
Constituţia Republicii Moldova: art. 8, 9, 126, 127, 128, 129.
b) legile organice:
Codul Civil al Republicii Moldova;
Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81 din 18.03.2004;
c) legile ordinare:
Legea vânzării de mărfuri nr. 134 din 03.06.94;
Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.97;
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.92.
Uzanţele comerciale sunt în esenţa lor uzanţe profesionale. Formându-se spontan şi
impunându-se în timp prin aplicare repetată, uzanţele comerciale nu-şi dobândesc forţa juridică prin
trecerea unei perioade determinate de timp. Uzanţele comerciale sunt incluse, de regulă, în
conţinutul contractelor comerciale, forţa lor juridică fiind aceea a unei clauze contractuale. Temeiul
autorităţii lor îl constituie acordul de voinţă expres, tacit sau, cel puţin prezumat al părţilor.
Izvoarele internaţionale sunt:
a) convenţiile ș i tratatele internaţionale;
b) uzanţele comerciale uniforme internaţionale;
Convenţiile internaţionale pot fi bilaterale sau multilaterale.
Printre convenţiile internaţionale bilaterale se numără, ca exemplu, acordurile privind evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale, cu privire la impozitele pe venit şi pe capital,
semnate de Republica Moldova cu alte state.
Convenţiile internaţionale multilaterale de bază sunt:
Convenţia de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri din 11 apriie 1980;
Convenţia de la Roma din 1980 asupra legii aplicabile obligaţiilor contractuale;
Convenţia Europeană de arbitraj comercial internaţional din 21 aprilie 1961;
Convenţia de la Varș ovia reglementând raporturile ce decurg din contractul de expediţie sau
în legătură cu acesta din 1956;
Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine din 10 iunie 1958;
Convenţia privind transportul de mărfuri pe Dunăre din 1955;
Convenţia reglementând transportul combinat de mărfuri pe calea ferată şi Dunăre din 1959;
Convenţia ce reglementează unele conflicte de legi în materie de cambie şi bilet la ordin din 7
iunie 1930;
Convenţia care reglementează unele conflicte în materia de cec din 19 martie 1931;
Convenţia asupra legii aplicabile vânzărilor cu caracter internaţional de bunuri mobile
corporale din 15 iunie 1955.
Uzanţele comerciale uniforme internaţionale constituie acele reguli prin folosirea repetată a
unor clauze contractuale, în armonie cu obieciurile practicate în diverse centre comerciale şi pe care
practica comercială internaţională le-a pus în valoare, operând o anumită standardizare şi unificare a
lor, realizată prin diverse metode, precum: adoptarea de condiţii uniforme cu caracter general,
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elaborarea de contracte model cu privire la grupe speciale de mărfuri, includerea într-un anumit
contract comercial internaţional a unor condiţii generale de livrare.
Cele mai importante uzanţe comerciale uniforme internaţionale au fost standardizate sub
egida Camerei de Comerţ din Paris, fiind cunoscute sub denumirea de INCOTERMS –International
Comercial Terms – Reguli Internaț ionale de Comerț sau Condiț iile de livrare (Incoterms).
Aceste uzanţe au o largă aplicare în contractele comerciale de vânzare-cumpărare în zona
europeană. Ultima ediț ie este cea a Regulilor INCOTERMS 2010.
Corespunzător acestor reguli, în SUA şi Canada se aplică uzanţele R.A.F.T.D. – The
Revised American Foreign Trade Definitions – Definiţiile Revizuite de Comerţ Exterior American.
Alț i autori consideră că din izvoarele internaț ionale ale dreptului comerț ului
internaț ional fac parte, de asemenea: regulamentele ș i directivele Uniunii Europene, lex
mercatoria, Principiile UNIDROIT, modelele de contracte internaț ionale uniforme elaborate de
către ICC (Camera Internaț ională de Comerț din Paris) sau de către asociaț iile internaț ionale de
specialitate ca de ex. FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) în privinț a
contractelor internaț ionale de antrepriză în sectorul construcț iilor, electrotehnicii ș i mecanicii.
7. Subiectele dreptului comerţului internaţional
Subiectele de drept al comerț ului internaț ional pot fi clasificate după mai multe criterii. În
funcţie de ordinea juridică de apartenenţă, subiectele raporturilor juridice de comerţ internaţional
pot fi clasificate în:
subiecte de drept internaţional;
subiecte de drept naţional;
societăţile transnaţionale sau multinaţionale.
Subiectele de drept internaţional pot fi clasificate, la rîndul lor, în două subgrupe:
a) Statele;
b) Organizaţiile internaţionale.
Dreptul statelor de a face comerț este un drept fundamental prevăzut în Carta drepturilor ș i
îndatoririlor economice ale statelor, fiecare stat fiind liber să aleagă modalităț ile de organizare a
relaț iilor sale economice externe.
Statul fiind titular al suveranităţii acț ionează de jure imperii, dar atunci când acț ionează
de jure gestiones este subiect al raporturilor juridice de comerț internaț ional, actele încheiate de
către stat ca titular al patrimoniului propriu fiind supuse regulilor dreptului comerț ului
internaț ional5.
Conform art. 58, alin. 1 Cod Civil al R. Moldova: „statul ș i unităț ile administartivteritoriale participă la raporturile juridice civile pe poziț ii de egalitate cu celelalte subiecte de
drept. Atrbuț iile statului ș i ale unităț ilor administartiv-teritoriale se exercită în asemenea
raporturi de organele acestora, în conformitate cu competenț a lor”, iar alin. 2 prevede că:
„organele împuternicite să exercite o parte din funcț iile (atribuț iile) Guvernului posedă
personalitate juridică, doar dacă aceasta decurge din prevederile legii sau, în cazurile expres
prevăzute de lege, din actele autorităț ilor publice centrale sau locale.” Rezultă astfel că statul R.
Moldova atunci când participă la raporturile de comerț internaț ional, acț ionează prin persoanele
juridice de drept public.

Dumitru Mazilu, Dreptul comerț ului internaț ional, partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 1999,
pag. 214-216.
5
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Organizaţiile internaț ionale (OMC, ONU etc.) sunt create prin acordul de voinţă al statelor
interesate. Capacitatea juridică a organizaţiilor internaț ionale este determinată prin convenţia de
constituire a lor.
Organizaţiile internaț ionale au o capacitate juridică internaţională, căreia îi revine funcţia
principală şi o capacitate juridică de drept privat ce are un rol auxiliar şi o funcţie complementară
faţă de cea dintâi.
Asemenea statelor, organizaţiile internaț ionale figurează în calitate de subiecte a
raporturilor de comerţ internaţional doar atunci când acţionează întru gestionarea patrimoniului
atribuit acestora şi doar în măsura în care este necesar pentru atingerea scopurilor lor.
Societăţile transnaţionale sau multinaţionale sunt societăţie comerciale, care chiar de la
constituirea lor se fundează pe elemente fără caracter naţional, cum sunt: capitalul ce provine de la
asociaţii din diferite ţări, stabilirea uneori a mai multor sedii principale în ţări diferite etc. şi care
sunt lipsite de o legătură juridică cu un anumit stat, astfel că în privinţa lor nu primeşte vocaţie nici
una din legile naţionale.
Un exemplu elocvent în acest sens este acela al Societăţii „Scandinavian Air System”
constituită cu participarea a trei societăţi comerciale din Danemarca, Norvegia şi Suedia, cu sedii
principale, la Copenhaga, Oslo şi Stockholm. Actele constitutive ale „Scandinavian Air System” nu
fac nici o referire la reglementările naţionale din cele trei ţări. Aceste documente conţin principii şi
norme care reglementează funcţionarea ei internaţională.
Atunci când este vorba de societăţile multinaţionale, legea naţională a unuia dintre
participanţi se aplică numai în subsidiar. Ca exemplu poate fi „La Societe Internationale de la
Mosolle”, fondată în anul 1956 printr-o convenţie încheiată între Germania şi Luxemburg ș i care
este supusă, în principal, conform prevederilor convenţiei de constituire, regimului juridic stabilit
prin acea convenţie, prin statutele dezvoltatoare, iar în subsidiar, se va aplica legea germană
referitoare la societăţile comerciale cu răspundere limitată6.
Participanţii cel mai des întâlniţi la raporturile juridice de comerţ internaţional sunt
subiectele de drept naţional – persoanele fizice şi juridice.
Pentru desemnarea calităţii de comerciant, legislaţia R. Moldova utilizează atât noţiunea de
antreprenor, cât ș i cea de comerciant. În R. Moldova activitatea de antreprenor poate fi practicată
sub una din următoarele forme juridice: întreprindere individuală; societate în nume colectiv;
societate în comandită; societate pe acţiuni; societate cu răspundere limitată; cooperativă de
producţie; cooperativă de întreprinzător; întreprindere de stat şi întreprindere municipală.
Participarea societăţilor comerciale la comerţul internaţional implică din partea acestora o
activitate în afara ţării pe teritoriul căreia îşi au sediul social. Această activitate pune problema
recunoaşterii pe plan internaţional a personalităţii juridice a acestor societăţi.
Legislaţia R. Moldova recunoaşte personalitatea juridică a societăţior comerciale străine.
Astfel, în categoria investitorilor străini sunt incluse persoanele fizice şi persoanele juridice străine,
înregistrate în ţara de reşedinţă pentru desfăşurarea activităţii comerciale.
Recunoaşterea personalităţii juridice a societăţilor comerciale străine nu trebuie să atribuie
persoanei juridice respective un regim mai favorizat în comparaț ie cu subiectele de drept similari
existenţi în ordinea juridică naţională a statului de recunoaştere7. Din contra, personalităţii juridice
recunoscute i se aduc anumite limitări, şi anume:
a) societatea străină nu poate dobândi mai multe drepturi decât i-au fost acordate de lex
societatis (legea unde se află sediul principal al societăţii);

6
7

Lilia Gribincea, Dreptul comerț ului internaț ional, Ed. „RECLAMA” S.A., Chiș inău, 1999, pag. 29.
Ibidem, pag. 33-34.
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b) societatea străină nu poate dobândi drepturi pe care statul de recunoaştere nu le acordă
societăţilor sale naţionale;
Lex Societatis este legea care determină dacă societatea respectivă are personalitate juridică
sau nu.
8. Politica comercială ș i tipurile de politică comercială internaț ională
Fiecare stat la una sau alta etapă de dezvoltare şi-a stabilit în dependenţă de necesităţile
economice, regimul politic diferite obiective, strategii ale politicii comerciale. Politicile comerciale
pot fi clasificate după mai multe criterii.
După scopul urmărit se disting următoarele tipuri de politică comercială:
a) Autarhia;
b) Liberschimbismul;
c) Liberalizarea comerţului;
d) Protecţionismul.
După modul de aplicare se disting:
a) Politici comerciale unilaterale;
b) Politici comerciale bilaterale;
c) Politici comerciale multilaterale.
Autarhia reprezintă politica comercială care urmăreşte scopul izolării economiei naţionale
de cea mondială, negarea totală a schimburilor internaţionale, îndestularea necesităţilor economiei
şi populaţiei prin intermediul propriei producţii, propriilor servicii, propriului sistem bancar etc.
Liberschimbismul
Liberschimbismul este politica comercială ce-şi pune ca scop eliminarea obstacolelor
tarifare şi netarifare în calea schimburilor internaţionale. Această politică s-a dezvoltat pe baza
teoriei lui David Ricardo, care susţinea că un bun trebuie să fie produs în ţara care-i poate asigura
cel mai mic sinecost. Această politică a fost practicată de Marea Britanie şi de alte ţări care la acel
moment aveau o producţie dezvoltată şi, desigur, această politică este avantajoasă numai ţărilor care
la momentul aplicării ei au atins un nivel de dezvoltare mai înalt ca în alte ţări.
Liberalizarea comerţului
Aceasta este politica comercială ce-şi pune drept scop eliminarea tuturor obstacolelor
artificiale în domeniul comerţului în special al celor netarifare şi eliminarea treptată a celorlalte
obstacole tarifare şi netarifare. Liberalizarea comerţului admite măsuri de stabilire a obstacolelor
numai în scopul protejării industriei şi agriculturii şi numai cu caracter temporar. Această politică se
realizează numai la nivel interstatal. În urma unei cooperări internaţionale. Liberalizarea comerţului
nu poate fi practicată de un singur stat, unele scopuri, această politică îşi poate atinge în urma
colaborării a două state, dar în adevăratul sens al cuvîntului liberalizarea comerţului îşi poate atinge
scopurile numai dacă devine politica multor state. Ca exemplu a colaborării statelor în vederea
practicării acestei politici ne poate servi cele din cadrul GATT-OMC şi UNCTAD.
Protecţionismul
Protecţionismul este politica comercială a unui stat sau a unui grup de state care tinde de a
proteja economia sau economiile naţionale faţă de concurenţă agresivă economică a altor state.
Protecţionismul se realizează prin crearea diferitor obstacole artificiale (de obicei de ordin
administrativ şi financiar) de cele mai multe ori în domeniul importului de mărfuri şi produse.
Necesitatea de a introduce astfel de măsuri de cele mai multe ori este diferenţa dintre sinecostul
producţiei sale şi sinecostul celei importate (producţia importată de aceeaşi calitate este mai ieftină
ca cea proprie).
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Politicile unilaterale sunt politicile comerciale practicate de un singur stat, neglijînd
poziţiile celorlalte state. Aceste politici constau de obicei din măsuri dure, orientate în exclusivitate
spre interior. Ca exemplu de aceste politici pot fi numite: autarhia, liberschimbismul,
protecţionismul. Statele care recurg la astfel de politici pe un termen scurt pot obţine succese, după
care urinează reorientarea economiei spre o colaborare internaţională. Însă practicarea acestor
politici nu cu titlu de excepţie, ci cu titlu de regulă, de asemenea durează un termen limitat, după
care urmează crize economice şi sociale, împrumuturi externe mari etc.
Politicile bilaterale sunt politicile stabilite între două state în baza acordurilor internaţionale
bilaterale, care urmăresc atingerea unor scopuri comune cu forţele proprii aliaţilor.
Politicile multilaterale sunt politicile stabilite între mai multe state în baza acordurilor
internaţionale multilaterale, care urmăresc atingerea unor scopuri comune cu ajutorul eforturilor
tuturor statelor semnatare.

9. Rolul organizaț iilor internaț ionale în promovarea comerț ului internaț ional8
Acț iuni semnificative de promovare a comerț ului internaț ional, dar mai ales de
armonizare ș i modernizare a dreptului comerț ului internaț ional au fost realizate, în principal, de
UNCITRAL, Camera de Comerț Internaț ională din Paris (CCI), Conferinț a de la Haga privind
Dreptul Internaț ional Privat, Organizaț ia Statelor Americane, Institutul Internaț ional pentru
Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT).
Comisia Naț iunilor Unite pentru Dreptul Comerț ului Internaț ional – UNCITRAL
A fost înființ ată în anul 1966 prin Rezoluț ia Adunării Generale a O.N.U. ș i s-a
evidenț iat prin adoptarea Convenț iei de la Viena referitoare la vânzarea internaț ională de
mărfuri, precum ș i armonizarea cadrului legislativ în domeniul arbitrajului ș i al comerț ului
electronic.
Principalele forme de texte adoptate de UNCITRAL9:
Convenț iile sunt acorduri internaț ionale (tratate) încheiate de către state state, potrivit
procedurilor din dreptul internaț ional public.
Legile model sunt o serie de dispoziț ii cu caracter normativ pe care statele le pot adopta
prin încorporare în legislaț iile naț ionale. Legea model referitoare la insolvenț ă este cea mai
importantă reglementare, care a fundamentat modificările recente din ț ările Uniunii Europene
(Spania, Germania, România); în adoptarea regulamentului european în materie s-au avut în vedere
soluț iile adoptate de către UNCITRAL. De asemenea, în materia achiziț iilor publice, normele
Uniunii Europene au avut în vedere, atât obligaț iile faț ă de O.M.C. cât ș i soluț iile UNCITRAL;
acestea din urmă deș i nu sunt obligatorii reprezintă un standard mondial în materie.
Ghidul
legislativ este un text care furnizează indicaț ii pentru elaborarea actelor normative, prin care se
discută probleme de politică generală, opț iuni pertinente ș i care recomandă soluț iile legislative
optime.
Regulile contractuale sunt clauze sau reguli standard destinate a fi încorporate în
contractele comerciale.
Ghidul juridic este un text care conț ine indicaț ii referitoare la redactarea contractului.
Daniel Mihail Ș andru, Dreptul Comerț ului Internaț ional, Ediț ia a III-a, revăzută ș i adăugită, Ed.
Universitară, Bucureș ti, 2012, pag. 14 ș i urm.
9
A se vedea: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/12-57491-Guide-to-UNCITRAL-e.pdf, pag. 13
ș i urm.
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Domenii în care UNCITRAL s-a evidenț iat: arbitrajul, vânzarea internaț ională de
mărfuri, insolvenț a transfrontalieră, plăț i internaț ionale, comerț electronic, semnătura
electronică, transport internaț ional de mărfuri, achiziț iile publice.
Camera de Comerț Internaț ională din Paris
Camera de Comerț Internaț ională din Paris (CCI) sau International Chamber of
Commerce (ICC), fondată în 1919, ca persoană juridică de drept francez, dar cu vocaț ie
internaț ională prin structura ș i competenț ele sale, este o organizaț ie neguvernamentală care are
ca membri sute de mii de societăț i comerciale ș i organizaț ii de afaceri din mai mult de 130 de
ț ări.
CCI are ca principale atribuț ii de a reprezenta comunitatea oamenilor de afaceri care sunt
membrii săi la nivel naț ional ș i internaț ional, de a promova dezvoltarea comerț ului
internaț ional ș i a investiț iilor pe baza principiului liberei concurenț e, de a uniformiza regulile
ș i de a codifica uzanț ele aplicabile în comerț ul internaț ioanl ș i de a furniza o gamă largă de
sevicii pentru cercurile de afaceri. Pot fi menț ionate cele de arbitraj comercial internaț ional
oferite de Curtea Internaț ională de Arbitraj care soluț ionează litigiile comerciale internaț ionale,
precum ș i cele de expertiză furnizate de Centrul Internaț ional pentru Expertiză.
Activitatea de uniformizare realizată de către CCI în domeniul dreptului comerț ului
internaț ional se materializează prin elaborarea de regului uniforme, clauze model (tip), contracte
model, ghiduri de redactare a contractelor etc.
Dintre regulile uniforme adoptate de CCI putem menț iona următoarele:
Regulile oficiale ale CCI pentru interpretarea termenilor comerciali – INCOTERMS 2010;
Regulile uniforme al CCI privind garanț iile contractuale, 1993;
Cele mai importante contracte tip (model) adoptate de CCI sunt pentru vânzarea
internaț ională, pentru agenț ia comercială, intermedierea ocazională, frinchizing internaț ional.
Dintre clauzele model trebuie menț ionate cele privind forț a majoră – 2003 ș i hardship –
10
2003 .
Conferinț a Naț iunilor Unite pentru Comerț ș i Dezvoltare (UNCTAD)
Prima Conferinț a a Naț iunilor Unite pentru Comerț ș i Dezvoltare (UNCTAD –
CNUCD) a fost ț inută în anul 1964 ș i datorită importanț ei problemelor discutate s-a decis astfel
instituț ionalizarea conferinț ei, urmând să fie convocată la fiecare patru ani, cu organizme
interguvernamentale care să se întâlnească între sesiunile conferinț ei ș i crearea unui secretariat
permanent, ce va asigura suportul material ș i logistic necesar. Obiectivle principale ale UNCTAD
au fost stabilite ca fiind următoarele: formularea de principii ș i recomandări referitoare la
comerț ul internaț ional; promovarea comerț ului internaț ional în vederea accelerării dezvoltării
economice a ț ărilor; adoptarea de măsuri pentru negocierea de acorduri comerciale multilaterale;
adoptarea de măsuri de armonizare a politicii ț ărilor ș i grupurilor economice regionale, în materia
comerț ului ș i dezvoltării11.
Institutul Internaț ional pentru Unificarea Dreptului Privat - (UNIDROIT)
Institutul Internaț ional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) este o organizaț ie
interguvernamentală independentă cu sediul în Roma (constituit în 1926 ca un organism al
Societăț ii Naț iunilor, iar din 1940 este organism independent)12. Vocaț ia sa este de a armoniza
ș i coordona dreptul privat al statelor ș i al grupurilor de state precum ș i de a pregăti, în mod
gradual, adoptarea de către diverse state a unor reguli uniforme de drept privat. Printre realizările
UNIDROIT, amintim:
10

Pentru toate publicaț iile CCI din Paris, a se vedea http://www.iccwbo.org/.
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
12
Pentru detalii http://www.unidroit.org/.
11
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Convenț ia de la Ottawa din 1988 asupra leasing-ului financiar internaț ional;
Convenț ia de la Ottawa din 1988 asupra factoring-ului internaț ional;
Convenț ia de la Haga din 1964 asupra vânzării internaț ionale de bunuri mobile corporale;
Convenț ia de la Haga din 1964 asupra formării contractului de vânzare internaț ională de
bunuri mobile corporale ;
Principiile UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale internaț ionale (2010)13;
Convenț ia de la Geneva din 1983 asupra Agenț iei în Vânzarea Internaț ională de Bunuri ;
Organizaț ia Mondială a Comerț ului
Organizaț ia Mondială a Comerț ului (O.M.C./W.T.O.) a fost fondată prin reorganizarea
cadrului specific al Acordului general pentru tarife ș i comerț (G.A.T.T.). Din 1948, de când a
intrat în vigoare acest acord ș i până în 1995, cadrul a fost specific: provizoratul instituț ional;
luarea hotărârilor prin aș a-numitele runde de negocieri comerciale multilaterale etc. U.E. este
membru cu drepturi depline al O.M.C., alături de statele membre. În literatura de specialitate s-a
arătat că relaț iile comerciale sunt de competenț a U.E., astfel încât Comisia tratează problemele
comerciale în interesul statelor membre în cadrul O.M.C. ș i în negocierile bilaterale sau
interregionale.
Asociaț ia de Liber Schimb Nord Americană (NAFTA) a fost înființ ată în 1994, membri
fiind Statele Unite ale Americii, Canada ș i Mexic. Scopurile principale ale NAFTA privesc
desființ area barierelor vamale ș i libertatea investiț iilor14.
NAFTA este o zonă de liber schimb în care drepturile vamale precum ș i barierele vamale
sunt încă în vigoare – nefiind îndeplinite scopurile finale pentru care organizaț ia s-a constituit; de
asemenea, Acordul Nord American de Liber Schimb nu are prevederi în privinț a liberei circulaț ii
a persoanelor, în privinț a unui tarif vamal extern comun sau a unei politici comerciale comune.
Pentru a soluț iona disputele apărute, NAFTA a încurajat prin articolul 2022 al Tratatului,
utilizarea arbitrajului ș i a altor tehnici de rezolvare a litigiilor, prin înființ area Centrului de
Arbitraj ș i Mediere Comercială American (The Commercial Arbitration And Mediation Centre
For The Americas – CAMCA).
Organizaț ia Statelor Americane reuneș te peste 35 de state de pe continentul american ș i
are sediul la Washington 15 . Uniunea Europeană are statut de observator permanent. OSA are
obiective politice, militare, civile ș i comerciale.
Art. 2 din Carta Organizaț iei Statelor Americane prevede drept scop al organizaț iei,
soluț ionarea problemelor economice ș i dezvoltarea economică a statelor membre.
În aceeaș i zonă continentală a fost propusă constituirea unei Zone de Liber Schimb a
Americilor la care să participe toate statele continentelor americane, mai puț in Cuba, însă proiectul
este privit, în continuare, cu reticenț ă.
Piaț a Comună centr-Americană (MCCA/SICA) a fost constituită în America Centrală ș i
Caraibe, între Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama ș i Salvador. Organizaț ia a
avut drept obiectiv principal integrarea economică, însă, datorită neînț elegerilor ș i dictaturilor
politice, proiectele organizaț iei au fost blocate. În 1992 a fost semnat un Protocol prin care este
instituit un Sistem de Integrare Central-American care are drept obiectiv transformarea regiunii întro zonă de „pace, libertate, democraț ie ș i dezvoltare”.
CARICOM (Caribbean Community and Common Market) are un ț el cultural (o unificare a
Antilelor britanice ș i dezvoltarea unei conș tiinț e din Caraibe72). Din 1968 funcț ionează o
13

În notele de curs la Dreptul comerț ului internaț ional, prin orice trimitere la Principiile UNIDROIT se va
avea în vedere ediț ia 2010 a Principiilor UNIDROIT.
14
A se vedea http://www.naftanow.org/.
15
Pentru detalii http://www.oas.org/en/.
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Asociaț ie de liber schimb a Caraibelor. Comunitatea din Caraibe îș i propune instituirea unei
pieț e ș i a unei monede unice. Responsabilii Caricom au solicitat ajutorul PNUD pentru realizarea
ș i implementarea reglementărilor comunitare;
Piaț a Comună a Americii de Sud (MERCOSUR). Este o organizaț ie a statelor sudamericane din care fac parte Argentina (ț ară în care este stabilit ș i sediul – la Buenos Aires),
Brazilia, Paraguay ș i Uruguay (Acordul de la Asuncion a fost semnat la 26 martie 1991 ș i are
efecte depline de la 1 ianuarie 1995), Venezuela (de la 9 decembrie 2005) – prin care s-a creat o
uniune vamală.
MERCOSUR are asemănări din punct de vedere instituț ional cu Uniunea Europeană
(având chiar personalitate juridică), însă nu are un conț inut supranaț ional. De remarcat caracterul
interguvernamental al MERCOSUR-ului, inclusiv disproporț ia vădită dintre populaț ia Braziliei
(80% din totalul populaț iei statelor organizaț iei) ș i celelalte state membre.
Litigiile care se nasc în legătură cu problemele ivite în aplicarea acordului precum ș i între
societăț ile comerciale din ț ările membre sunt soluț ionate de către o Curte („Tribunale
Permanente”). Această modalitate de soluț ionare a litigiilor lipseș te organizaț ia de un important
factor de armonizare al aplicării legislaț iilor naț ionale în domeniile prevăzute de tratate.
ASEAN
Fondată la 08 august 1967, Asociaț ia Naț iunilor Asiei de Sud Est (ASEAN, ANASE) are
în calitate de membri Thailanda, Malaezia, Singapore, Indonezia, Brunei, Filipine ș i Vietnam.
Obiectivele asociaț iei sunt cooperarea în domeniile economic, social, cultural, tehnic,
educaț ional, precum ș i în alte domenii, promovarea păcii ș i stabilităț ii regionale prin
intermediul supremaț iei justiț iei ș i a legii, ș i aderarea la principiile Cartei Naț iunilor Unite16.
Liga arabă
A fost înființ ată în 1945, rolul principal al acesteia fiind elaborarea unor convenț ii
internaț ionale în domeniul comerț ului: Convenț ia interarabă asupra schimburilor comerciale ș i
tranzitului (1953); Convenț ia privind Uniunea Economică arabă (1962).
OHADA
Organizaț ia pentru Armonizarea în Africa a Dreptului Afacerilor a fost înființ ată prin
Tratatul referitor la Armonizarea Dreptului Afacerilor în Africa (17 octombrie 1993, Port Louis).
Acest Tratat a fost încheiat, în principal, pentru a remedia insecuritatea juridică ș i judiciară în
statele părț i (în prezent 16 state sunt membre OHADA).
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Vezi http://www.asean.org/.
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TEMA II. NOȚ IUNEA Ș I CARACTERISTICA GENERALĂ A CONTRACTELOR
COMERCIALE INTERNAȚ IONALE

1. Noț iunea ș i caracterele juridice ale contractelor comerciale internaț ionale
Prin contractul comercial internaț ional se înț elege acordul de voinț ă realizat între două
sau mai multe subiecte ale dreptului comerț ului internaț ional (aparț inând ordinii juridice interne
sau internaț ionale) din state diferite, având ca finalitate naşterea, modificarea sau stingerea de
raporturi juridice de comerț internaț ional17.
Contractul comercial internaț ional se distinge de contractele comerciale încheiate între
participanț ii la comerț ul intern prin elementul de extraneitate (internaț ionalitate) pe care îl
conț ine, care alături de elementul de comercialitate, îi definesc speficicul ș i-l delimitează de
celelalte contracte reglementate de normele dreptului general.
Aceste două trăsături specifice, comercialitatea ș i internaț ionalitatea, trebuie să fie
întrunite cumulativ la formarea unui contract. Absenț a uneia dintre ele face ca acel contract să
aparț ină fie contractelor civile cu elemente de extraneitate, fie contractelor comerciale cârmuite de
dreptul naț ional.
Contractele de comerț internaț ional au următoarele caractere juridice:
a) Sunt contracte cu titlu oneros, deoarece au ca finalitate declarată obț inerea pentru părț i a
unui profit.
b) Sunt contracte sinalagmatice, adică generează drepturi ș i obligaț ii corelative între părț i
c) Sunt – în principal – contracte comutative, adică existenț a ș i întinderea prestaț iilor
părț ilor sunt certe ș i determinate, sau determinabile, încă din momentul perfectării contractului.
Excepț ie fac contractele de asigurare în care întinderea prestaț iilor părț ilor nu este cunoscută la
momentul perfectării sale, depinzând de un element incert.
17

În doctrină nu există o definiț ie unanim acceptată a contractului comercial internaț ional. Pentru detalii
privind contractele comerciale internaț ionale a se vedea, Dragoș - Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului
internaț ional, Tratat, partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 347 ș i urm., ș i bibliografia acolo
citată.
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d) Sunt contracte consensuale. Chiar dacă, în principiu, contrcatele de comerț internaț ional se
încheie în formă scrisă, aceasta nu înseamnă că aceasta reprezintă o condiț ie de validitate a lor.
Redactarea contractelor de comerț internaț ional se impune ca o cerinț ă ad probationem, în
majoritatea cazurilor. Excepț ie la această regulă o reprezintă contractul de depozit, pentru
perfectarea căruia este necesară remiterea către depozitar a bunului ce face obiectul depozitului,
astfel acest tip de contract fiind un contract real. Principiile UNIDROIT, consideră că toate
contractele la care se referă sunt consensuale. Contractele reale nu sunt în general compatibile cu
percepț iile moderne de afaceri ș i cu practica. Chiar ș i contractul de transport, care este calificat
de regulă ca fiind real, nu este reglementat ca atare în toate convenț iile internaț ionale care îl
privesc, apărând în unele cazuri ca fiind consensual.
e) Sunt acte şi fapte de comerț . Dezvoltarea economică accelerată, precum ș i politică ș i
socială a determinat o expansiune ș i o diversitate a fenomenului contractual, nu numai de ordin
cantitativ, dar ș i calitativ, contractele diversificându-se sau specializându-se. Practica comercială a
realizat o mare diversitate de contracte, atât în ceia ce priveș te operaț iunile asupra mărfurilor, cât
ș i în materie de transport sau operaț ii de credit. Aceste contracte care se bazează pe uzanț e ș i de
multe ori nu depăș esc cercul unor specialiș ti, foarte rar ajung să fie calificate de către instanț e.
2. Condiț iile de validitate ale contractelor comerciale internaț ionale
Contractele comerciale internaţionale, fiind acorduri de voinţă între două sau mai multe
subiecte ce aparţin ordinii juridice naţionale sau ordinii juridice internaţionale, participante la
comerţul internaţional, la fel ca şi contractele civile, presupun existenţa în cumul a următoarelor
elemente:
capacitatea juridică a părț ilor;
consimţământul părț ilor;
obiectul contractului;
cauza contractului;
Capacitatea
Capacitatea juridică a părţilor la un contract comercial internaţional, adică capacitatea de
folosinţă şi capacitatea de exerciţiu, este diferită, dacă o privim prin prisma întinderii sale. Aceasta
se datorează faptului că subiectele de drept între care se stabilesc raporturi juridice de comerţ
internaţional, aparț in diferitelor ordini juridice.
În acest context, de ex., capacitatea de a contracta a societăţilor comerciale este determinată
de Lex societatis, iar capacitatea juridică a persoanelor fizice de lex personalis a fiecăreia din ele18.
Pe cale de consecinț ă, datorită faptului că părţile în raporturile de comerţ internaţional care aparţin
ordinelor juridice naţionale, sunt resortisante din diferite state, reiese că capacitatea juridică a
acestora, în funcţie de apartenenţa lor la vreun sistem de drept, este diferită ca întindere.
În cazurile când în relaţiile comerciale internaţionale drept subiect al raportului juridic apare
statul, capacitatea juridică de a contracta a acestuia, precum ș i reprezentarea sa în contractele
comerciale internaț ionale bineînţeles, suportă atât impactul unor norme naţionale de drept, cât şi
impactul normelor de drept internaţional. Altfel spus, statul, ca parte contractantă în relaţiile
comerciale internaţionale, capătă un statut juridic special, specific numai acestei categorii de
subiecte de drept al comerţului internaţional.

18

Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul Comerţului Internaţional, Partea specială, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 1995, pag. 26.
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În ceia ce priveș te organizaţiile internaţionale (interguvernamentale) este de menţionat că
acestea, la fel ca şi statele, au un statut juridic special în ceea ce priveşte capacitatea lor juridică de a
contracta, limitele acesteia fiind stabilită prin prevederile statutului acestor organizaț ii.
Consimţământul
Conceptul de consimţământ poate fi tratat în două accepț iuni: în sens restrâns şi în sens
larg.
În sens restrâns, consimţământul prezintă manifestarea voinţei juridice a unei persoane de a
contracta, în vederea formării unui act juridic.
În sens larg, consimţământul este acordul de voinţe, acord realizat între două sau mai multe
persoane care încheie un act juridic.
În această ultimă accepţiune, consimţământul se exprimă prin oferta făcută de una dintre
părţi şi prin acceptarea acestei oferte de către cealaltă parte. Practic acordul de voinţe se realizează
treptat, prin tratative, propuneri şi contrapropuneri, acceptări parţiale şi concesii reciproce, până se
ajunge la concordanţa deplină între voinţa juridică a celor două părţi.
Consimţământul ca element al oricărui contract, inclusiv şi ca element al contractelor
comerciale internaţionale, produce efectele juridice scontate de către părţi numai în cazurile când
este liber şi valabil exprimat. Cu alte cuvinte, consimţământul într-un contract nu trebuie să fie
viciat.
Regimul juridic al consimț ământului ca element al contractelor comerciale internaț ionale
prezintă unele note de specificitate comparativ cu regimul juridic al consimț ământului ca element
al contractelor civile instituit prin art. 199-201 Cod Civil al R. Moldova.
Astfel, în raporturile de comerţ internaţional este consacrată o categorie specială a viciilor de
consimţământ (anume: leziunea contractuală); totodată aici sunt instituite anumite limitări ale erorii
de fapt, dublate de o extindere a cazurilor în care eroarea de drept dobândeşte relevanţă practică19.
Viciile consimţământului în contractele comerciale internaţionale
Eroarea
Constituie o reprezentare falsă, inexactă, denaturată a realităţii cu ocazia încheierii
contractului. În funcţie de elementul real asupra căruia poartă această reprezentare falsă,
eroarea poate fi
— de fapt (când partea care încheie actul juridic are o greşită reprezentare a situaţiei de fapt)
sau poate fi
— de drept (când eroarea priveşte existenţa sau conţinutul unei norme de drept).
De regulă, în dreptul naţional (în raporturile de drept civil), eroarea de drept nu afectează
valabilitatea consimţământului şi a actului juridic încheiat, operând prezumţia că toţi cunosc legea,
aşa încât nimeni nu se poate apăra invocând necunoaşterea ei exactă (nemo censetur ignorare
legem).
Situaţia se prezintă însă altfel în dreptul comerţului internaţional, deoarece aici se admite că
prezumţia de cunoaştere a legii nu operează cu privire la normele de drept dintr-un stat străin, iar
eventualitatea unei informări incomplete asupra existenţei şi conţinutului acelor norme devine
plauzibilă. Pentru comerciantul dintr-o anumită ţară, după cum s-a remarcat în doctrina juridică,
reglementările aplicabile într-o altă ţară nu pot fi atât de familiare ca reglementările din propria lui
ţară. Pe de altă parte nu orice eroare de drept poate fi considerată viciu de consimț ământ. Numai o
eroare de drept gravă prezintă relevanţă ca viciu de consimţământ. Se consideră în acest sens că o
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Pentru particularităț ile condiț iilor de validitate a contractelor comerciale internaț ionale a se vedea,
Dragoș - Alexandru Sitaru, Dreptul Comerț ului Internaț ional, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea
generală, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 357-362.
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asemenea eroare va anula contractul când vizează însăș i cauza obligaț iei, adică ori de câte ori
contractantul aflat în eroare de drept s-a înș elat asupra scopului juridic urmărit.
Principiile UNIDROIT consideră eroarea a fi reprezentarea eronată a unor fapte ori a unor
raporturi juridice existente în momentul încheierii contractelor comerciale internaț ionale, fără a
face distincț ie între eroarea de drept ș i eroarea de fapt.
Unii autori 20 consideră că eroarea de fapt, de principiu, nu constituie un viciu de
consimţământ în contractele comerciale internaţionale, fiind incompatibilă cu profesionalismul
comerciantului. Eroarea de drept, care cu precădere poate lua forma erorii asupra dreptului străin,
este admisibilă dacă este gravă, „vizând însăș i cauza esenț ială a actului juridic”21.
Dolul
Dolul este deci un viciu de consimţămînt, ce se manifestă prin inducerea în eroare a unei
părţi contractante de către cealaltă parte la contract sau de către un terţ, inducere în eroare prin
întrebuinţarea de mijloace frauduloase, avînd drept scop determinarea părţii ulterior induse în eroare
la încheierea unuia sau a mai multor contracte.
Principiile UNIDROIT consacră ideea cu privire la dol, că o parte contractantă poate cere
nulitatea contractului atunci când a fost determinată să îl încheie prin manoperele dolosive ale
celeilalte părț i, inclusiv limbaj sau practici, sau nedezvăluiri frauduloase a unor circumstanț e
care, conform standardelor bunei credinț e în materie comercială ar fi trebuit dezvăluite (art. 3.8).
Violenț a
Violenţa, asemenea erorii şi dolului, este un viciu contractual. În cazul violenţei ca viciu de
consimț ământ contractual, acesta din urmă nu este viciat de violenţa propriu-zisă, ci de frica sau
temerea inspirată unei părţi contractante prin intermediul constrângerii.
La fel ca în cazul erorii şi dolului, violenţa trebuie să prezinte prin sine momentul hotărâtor,
care determină partea faţă de care este exercitată constrângerea la încheierea unei tranzacţii.
Violenţa ca viciu de consimț ământ contractual constă în constrângerea sau ameninţarea cu un rău
injust a unei persoane - acţiuni de natură a-i insufla o temere şi a o determina la încheierea unui act
juridic, pe care persoana respectivă nu l-ar încheia în alte circumstanţe.
Aceasta presupune existenţa în cumul a două elemente:
a) ameninţarea cu un rău injust (latura obiectivă);
b) insuflarea unei temeri (latura subiectivă).
Cu privire la violenț ă, Principiile UNIDROIT indică următoarea conduită: o parte poate
invoca nulitatea contractului atunci când a fost obligată să îl încheie printr-o ameninț are
nejustificată a celeilalte părț i, care, având în vedere circumstanț ele este atât de iminentă şi
serioasă încât nu oferă primei părț i nici o alternativă rezonabilă.
Practica arbitrală de comerţ internaţional din România, de ex., a exprimat în mod constant
tendinţa de interpretare restrictivă a viciilor de consimţământ în contractele comerciale cu element
de extraneitate, oferind mai multe exemple în acest sens, mai ales cu privire la dol, inclusiv cel prin
reticenţă22, şi violenţa morală.
Mai mult decât atât, violenţa fizică pare de neconceput în condiţiile în care contractele
comerciale internaţionale se încheie, în majoritatea cazurilor, prin corespondenţă (inter absentes).
Leziunea
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Ibidem, pag. 358.
Idem.
22
Idem, pag. 359. Autorul citează o speț ă în care „s-a statuat că simpla tăcere a vânzătorului faţă de cererea
cumpărătorului de a-i comunica standardele legale aplicabile produselor livrate nu poate constitui un dol prin reticenţă,
mai ales că acestea nu sunt documente secrete. A se vedea, Hot. CA.B. nr. 83/1 august 1996, în J.C.A., p. 91, nr. 2.190”.
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O parte contractantă poate invoca nulitatea contractului sau a unei clauze dacă, la momentul
încheierii contractului acesta, în ansamblul său ori doar clauza respectivă îi dădea celeilalte părț i
într-un mod nejustificat un avantaj excesiv. În această privinț ă trebuie avute în vedere, în ceea ce
priveşte leziunea în contractelecomerciale internaț ionale, următoarele aspecte:
faptul că cealaltă parte a profitat, în mod neloial de dependenț a primei părț i, de
dezavantajul economic sau de nevoile urgente ale acesteia, ori de faptul că aceasta este
neprevăzătoare, ignorantă, lipsită de experienț ă sau lipsită de capacităț i de negociere;
cealaltă parte a profitat, în mod neloial de natura şi scopul contractului comercial
internaț ional.
Fapta terț ului în raport cu eroarea, dolul, violenț a şi leziunea în contractele comerciale
internaț ionale
Principiile UNIDROIT reglementează şi regimul juridic al condiț iilor de validitate ale
contractelor comerciale internaț ionale la care am făcut referire până acum, comise însă prin fapta
terț ului.
Astfel, victima unui dol, a unei violenț e, leziuni sau a unei erori a cărei cauză este imputabilă
unui terț de ale cărui fapte răspunde cocontractantul victimei poate invoca anularea contractului ca
şi cum ar fi imputabilă cocontractantului;
În situaț ia în care dolul, violenț a sau leziunea sunt imputabile unei terț e persoane pentru
ale cărei acte cocontractantul victimei nu este responsabil, contractul poate fi anulat dacă acest
cocontractant cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască dolul, violenț a sau leziunea ori nu a efectuat
nici un act de executare până la data invocării nulităț ii, în temeiul contractului.
Obiectul contractului
Obiectul contractului este acela, la care părţile sau numai una din ele se obligă. Cu alte
cuvinte, conceptul de obiect al contractului desemnează prestaţia la care se obligă prin contract
părţile contractante.
Obiectul contractului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1) Să fie determinat la data încheierii contractului sau determinabil în viitor, pe baza unor
elemente de determinare prevăzute în contract. Caracteristic pentru raporturile de comerţ
internaţional este obiectul determinabil în viitor. Mai exact contractele de comerţ internaţional
concret perfectate având obiect determinabil sunt mult mai frecvente decât contractele civile cu un
astfel de obiect. Bunul la care se referă obligaţia contractuală poate fi individual determinat (adică
un bun cert) sau determinat numai prin trăsăturile genului său (adică un bun de gen). Atunci când
obiectul contractului îl constituie bunuri de gen — şi aceasta este regula în raporturile de comerţ
internaţional — acestea trebuie să fie determinate în contract prin calitatea şi cantitatea lor, în
vederea individualizării lor viitoare.
2) Să fie posibil atât din punct de vedere material, fizic, cât şi din punct de vedere juridic;
nimeni nu se poate obliga la imposibil. Imposibilitatea obiectului contractului se apreciază in
abstracto: ea trebuie să fie absolută şi de neînvins pentru oricine.
3) Să fie licit. Caracterul licit al obiectului în cazul contractelor de comerţi internaţional se
raportează atât la ordinea juridică internaţională, cât şi la ordinea juridică naţională existentă în
ţările de provenienţă a partenerilor contractuali. Bunăoară comerţul cu droguri, ca şi comerţul cu
sclavi contravin atât ordinii juridice internaţionale, cât şi ordinii juridice naţionale din toate statele
membre ale lumii.
Cauza
Cauza este scopul în vederea căruia partenerii contractuali îşi dau consimţământul. Ea este
un element constitutiv în structura contractului fiind totodată şi o condiţie de valabilitate care în
realitate este cauza obligaţiei asumate de fiecare dintre părţi. Cauza trebuie să nu contravină legii,
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ordinii publice sau bunelor moravuri (art. 207 Cod Civil al R. Moldova), cu alte cuvinte trebuie să
fie licită ș i morală.
Liceitatea şi moralitatea pe care trebuie să le aibă cauza contractului sunt într-un anumit fel
interdependente şi de aceea aprecierea lor de către organul de jurisdicţie în cazul contractelor de
comerţ internaţional trebuie să se facă ţinându-se seama înainte de toate, de legea aplicabilă fiecărui
asemenea contract şi de orientarea de principiu a jurisprudenţei create în statul care a dictat acea
lege23.
O particularitate aparte o au în comerţul internaţional actele juridice abstracte, care rămân
valabile independent de cauza lor, cum sunt titlurile de credit: cambia, biletul la ordin, cecul, conosamentul, caracterizate printr-o natură pur formală.
În comentariile articolului 3.1.2 din Principiile UNIDROIT, se evidenţiază faptul că în
contractele comerciale internaţionale cerinţa cauzei are o importanţă minimă atât în cazul „cauzei
determinante” (consideration) în sistemul de drept anglo-saxon, cât şi al cauzei în sistemele de
drept romanist, întrucât în aceste contracte obligaț iile sunt întotdeauna asumate de ambele părț i.

3. Clasificarea contractelor comerciale internaț ionale
Contractele de comerţ internaţional sunt susceptibile de clasificare pe baza mai
multor criterii dintre care unele sunt nespecifice, iar altele sunt specifice pentru acest gen de
acte juridice.
Criterii nespecifice
Doctrina juridică a reţinut ca valabile şi pentru contractele de comerţ internaţional mai multe
criterii de clasificare aplicabile contractelor civile 24 . Dintre aceste criterii — care în raport cu
contractele de comerţ internaţional sunt nespecifice — numai unele pot primi aplicare şi la
asemenea contracte.
a) Astfel, în raport cu efectele pe care le generează contractele — inclusiv cele de comerţ
internaţional — pot fi: constitutive, translative sau declarative de drepturi.
Au caracter constitutiv de drepturi contractele prin care se creează pe seama părţilor sau pe
seama unui terţ anumite drepturi subiective până atunci inexistente în patrimoniultitularului lor. În
raporturile de comerţ internaţional prin contracte se creează, de regulă, drepturi de creanţă.
Aşa se întâmplă de ex. în cazul contractului de mandat comercial internaț ional prin efectul
căruia mandatarul dobândeș te un drept de creanț ă împotriva mandantului sau în cazul contractului
internaț ional de depozit regulat care generează pe seama depozitarului un drept de creanț ă
împotriva deponentului, ori în cazul contractului de transport internaț ional de mărfuri în virtutea
căruia cărăuș ul dobândeș te un drept de creanț ă împotriva expeditorului. În general, contractele
având ca obiect prestări de servicii sunt generatoare de drepturi de creanţă. Uneori, prin efectul unor
contracte de comerţ internaţional se constituie chiar drepturi reale. Aşa bunăoară contractul de
antrepriză generează în favoarea beneficiarului un drept de proprietate asupra construcţiei (civile
sau industriale) ridicată de antreprenor indiferent dacă realizarea acelei construcţii s-a făcut cu
materialele antreprenorului sau cu materialele beneficiarului. Tot astfel, contractul de ipotecă,
Pentru detalii a se vedea Mircea N. Costin şi Sergiu Deleanu, Dreptul comerț ului internaț ional, partea
specială, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 1995, pag. 35 - 36.
24
A se vedea, de ex., Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea generală,
Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 350 ș i urm.
23

24

utilizat mai ales în domeniul bancar, generează un drept realaccesoriu — anume dreptul de ipotecă
— în favoarea creditorului garantat.
Cât priveşte contractele translative de drepturi, acestea produc ca efect transmiterea unor
drepturi reale de la un titular la altul. Exemplul elocvent este vânzarea comercială internaț ională ce
are ca efect principal transmiterea dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător cu privire la
marfă ca obiect al contractului. De asemenea, contractul de schimb care, în cazul operaţiunilor de
contrapartidă se prezintă în forme variate şicomplexe, comportă un dublu transfer de proprietate
între copermutanţi cu privire la mărfurile ce formează obiectul unor asemenea operaţiuni. Uneori
contractele de comerţ internaţional produc ca efect numai transmiterea unui drept real de folosinţă.
Avem în vedere operaţiile de leasing, precum şi contractul de licenţă de brevet de invenţie, de
franchising. Contractul translativ de drepturi de creanț ă (cesiunea de creanț ă) este des întâlnită în
comerț ul internaț ional sub forma contractului de factoring.
Contractele declarative de drepturi, adică acelea prin care se constată şi seconfirmă
existenţa unor drepturi ale părţilor sunt şi ele mai rar întâlnite în practica de
comerţinternaţional.Face parte din această categorie tranzacţia care este un contract sinalagmatic
ce produce concesii reciproce consimţite de părţi în vederea stingerii unui diferend existent întreele
sau a prevenirii declanşării unui diferend iminent. Reciprocitatea concesiilor constituie trăsătura
esenţială a tranzacţiei şi care se poate concretiza fie în renunţarea la anumite drepturi pretinse, fie
în recunoaşterea unor drepturi contestate.
b) În funcţie de modul de executare, contractele de comerţ internaţional pot fi: cu
executare
instantanee, cu executare succesivă sau cu executare continuă.
Contractele cu executare instantanee (sau imediată) au ca obiect una sau mai
multe prestaţii care se aduc la îndeplinire imediat, instantaneu, dintr-o dată (uno ictu).
Asemenea
contracte sunt relativ rar întâlnite în comerţul internaţional căci în acest domeniu ele se încheie doar
ocazional. Participanţii la raporturile comerciale internaţionale sunt interesaţi să perfecteze
contracte pe durată medie sau lungă de timp pentru a avea atât certitudinea aprovizionării tehnicomateriale, cât şi certitudinea desfacerii pe o anumită piaţă a mărfurilor pe care le produc. Asemenea
certitudini trebuie să aibă persistenţă în timp, deoarece altminteri normala desfăşurare a comerţului
internaţional ar fi grav periclitată.
Contractele cu executare succesivă sunt însă foarte frecvent întâlnite în
comerţulinternaţional, aici ele reprezentând regula. De specificul unor asemenea contracte este
faptul căobligaţiile părţilor, sau cel puţin obligaţia ce incumbă uneia dintre ele, comportă o
executare întimp printr-o serie de prestaţii de acelaşi fel repetate la intervale de timp regulate sau
neregulate.
Aşa se întâmplă de exemplu în cazul contractului de leasing care generează în sarcina
utilizatorului obligaţia de plată a chiriei pentru folosinţa bunului obiect al contractului. Executarea
acestei obligaţii se face eşalonat în timp, la intervale regulate (lunar sau
trimestrial) pe întreaga durată a contractului. În acelaș i mod, în cazul vânzării internaț ionale de
mărfuri pe durată medie sau lungă de timp, atât obligaț ia de livrare a mărfurilor, cât ș i obligaț ia
de plată a preț ului se execută eș alonat, printr-o pluralitate de prestaț ii, pe care debitorul le
îndeplineș te la intervale prestabilite pe întreaga durată a contractului.
Contractele comerciale internaţionale fiind de regulă încheiate pe durată de timp medie sau
lungă, comportă inevitabil executarea succesivă a cel puţin uneia dintre obligaţiile pe care le
generează.
Contracte de comerţ internaţional cu executare continuă. Obligaţiile izvorâte din
asemenea contracte pot fi aduse la îndeplinire numai printr-o activitate neîntreruptă
desfăşurată de debitor pe întreaga durată a contractului. Aşa este bunăoară contractul internaţional
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de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale. Privit prin prisma obligaţiei finanţatorului de
a asigura în beneficiul utilizatorului folosinţa lucrului închiriat acestuia, chiar şi contractul de
leasing se analizează ca fiind cu executare continuă.
c) După corelaţia existentă între ele, contractele de comerţ internaţional pot fi grupateîn:
principale şi accesorii.
Sunt contracte principale toate acele convenţii care au valoare juridică de sinestătătoare şi
nu depind de vreun alt contract. În majoritatea lor covârşitoare contractele de comerţ internaţional
sunt principale. Menţionăm cu titlu de ex.: transportul internaţional de mărfuri, vânzarea comercială
internaţională, mandatul comercial internaţional etc.
Sunt contracte accesorii toate acele convenţii care nu au o existenţă ș i o valoare juridică de
sine-stătătoare, ci depind de existenț a unui alt contract principal.Au caracter accesoriu, de ex:
contractul de gaj comercial, fidejusiunea bancară (ca şi alte contracte de garanţie bancară), clauza
penală, clauza compromisorie etc.
d) În fine, luând în considerare obiectul obligaţiilor pe care le generează, contractele de comerţ
internaţional pot fi grupate în trei subgrupe şi anume:
contracte ce dau naştere la obligaţia de a da (dare), fac parte contractele translative de drepturi
reale, precum ș i toate acelea care comportă o contraprestaț ie pecuniară, ca de ex. plata preț ului,
plata unui comision sau plata unei chirii(aș a cum este în cazul operaț iilor de leasing, contractul de
vânzare);
contracte din care rezultă obligaţia de a face (facere) cum sunt: contractele de executări de
lucrări (în special antrepriză) sau cele de prestări de servicii în întreaga lor diversitate (consulting,
transport, comision, mandat etc.);
contracte care generează obligaţia de a nu face (non facere), mai rar se întâlnesc în comerț ul
internaț ional, cum sunt acelea în conţinutul cărora există obligaţia de a nu face concurenţă etc.
Criterii specifice
Clasificări mult mai relevante ale contractelor de comerţ internaţional sunt date de criteriile
specifice acestui domeniu. Dintre ele vom menț iona pe cele mai importante.
a) în raport cu subiectele de drept care participă la realizarea contractului se disting:
contracte perfectate între subiecte de drept aparţinând ordinii juridice naţionale din state
diferite; de specificul acestor contracte, este faptul că partenerii contractuali au calităţi şi natură
juridică similară precum: societăţi comerciale, comercianţi persoane fizice, alte subiecte de drept
(persoane juridice) cu vocaţie de a participa la asemenea raporturi;
contracte perfectate între subiecţi de drept aparţinând ordinii juridice internaţionale şi entităţi
aparţinând ordinii juridice naţionale din diverse ţări; sunt aşa numitele state contracts, a căror
apariţie printre realităţile juridice ale comerţului internaţional a fostdeterminată de impactul
procesului de industrializare din ţările în curs de dezvoltare şi despecificul cărora este faptul că
legătura juridică se stabileşte nemijlocit între un stat şi o persoană juridică de drept privat dintrun alt stat.
b) în funcţie de obiect, doctrina distinge cinci grupe de contracte, şi anume:
Contracte translative de drepturi
Se numesc astfel contractele prin efectulcărora se operează o transmitere de drepturi reale
sau de creanţă între părţi. în cadrul acesteigrupe de contracte se face distincţie între două subgrupe
şi anume: contracte de livrare dematerii prime, materiale şi produse, prin efectul cărora se realizează
transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfii vândute de la vânzător la cumpărător; contracte
prin care se transferă în mod temporar dreptul de folosinţă asupra unui bun determinat, precum
închirierea de bunurimobile (care este tipul generic al acestei subgrupe de contracte), sau licenţa
unor programe deinformatică, brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ etc.
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Contracte pentru prestări de servicii
Fac parte din această grupă toatecontractele având ca obiect o prestare de servicii la care se
obligă una dintre părţi în favoareaceleilalte părţi, ca de pildă: transportul internaţional (de mărfuri şi
de persoane), mandatulcomercial internaţional, comisionul internaţional, serviciile bancare etc.
Contracte de executare de lucrări
Asemenea contracte au ca obiect realizarea unor lucrări de construcț ii sau de montaj. Cel
mai reprezentativ dintre acestea pentru specificul categoriei în discuț ie este contractul de
antrepriză. Dintre lucrările susceptibile a fi aduse la îndeplinire în baza unor contracte de acest gen
putem menț iona: edificarea unor construcț ii industriale sau civile, construirea de autostrăzi sau
căi ferate, construirea de sisteme de irigaț ie sau canale de navigaț ie etc.
Contracte de cooperare economică internaţională
Sunt contractele prin care seconcretizează raporturile juridice de conlucrare între parteneri
din ţări diferite în producţia de bunuri, în comercializarea unor mărfuri, în executarea unor lucrări,
prestarea unor servicii sau îndomeniul tehnico-ştiinţific. Prin asemenea contracte se
instituţionalizează atât raporturi juridicestabilite ocazional între părţi, cât şi raporturi juridice având
o existenţă de lungă durată (cum sunt de ex. cele concretizate în constituirea de societăţi mixte) şi
învederând o anumită permanenţă.
Cele dintâi vizează ca finalitate realizarea unor obiective limitate, strict deter-minate şi de
aceea au fără excepţie caracter temporar; în schimb acestea din urmă urmărescfinalităţi complexe
realizabile în timp, ceea ce legitimează încheierea unor contracte de lungădurată sau chiar cu durată
nedeterminată, contracte ce se analizează ca fiind instrumente juridice pentru realizarea unor
investiţii de capital străin.
Contracte de aport valutar
Sub această denumire sunt grupate operaț iunile de comerț internaț ional prin a căror
îndeplinire se facilitează sporirea rezervelor valutare ale participanț ilor la comerț ul internaț ional
(implicit ș i a statului). Astfel de operaț ii sunt, de ex., cumpărarea de mărfuri din străinătate în
vederea reexportării lor, operaț iile speculative înfăptuite prin arbitrajul bancar etc.
c) În funcţie de complexitatea contractelor se disting două grupe diferite de operaţii de
comerţ internaţional, şi anume:
Contracte unitare
Se numesc astfel acele contracte care, potrivit naturii lor, comportă un singur acord de
voinț ă între părț i. Din punct de vedere structural, aceste contracte pot avea o alcătuire nonolitică,
cum este de ex. vânzarea comercială internaț ională, mandatul comercial internaț ional, depozitul
internaț ional etc. sau se pot înfăț iș a sub forma unor construcț ii juridice de tip mixt, precum
contractul de antrepriză prin care executantul îș i asumă obligaț ia de a realiza lucrarea
întrebuinț ând materiale procurate de el.
Contracte complexe
Prin contract complex se înț elege o pluralitate de contracte distincte reciproc intercondiţionate, care alcătuiesc împreună un ansamblu contractual închegat şi coerent.
Această pluralitate de contracte poate fi constatată printr-un singur înscris sau prin mai
multe înscrisuri. Fac parte din
grupa contractelor complexe contractul de leasing,
contractul de factoring, contractul de construcţii-montaj, contractul de turism internaţional etc.
d) pe baza duratei pentru care se încheie, contractele de comerţ internaţional pot
fi clasificate în trei grupe, după cum urmează:
Contracte de scurtă durată
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Se numesc astfel contractele care se încheie pentruo peraţiuni ocazionale şi care de regulă se
execută dintr-o dată ori a căror executare nu depăşeşte în timp durata unui an. Asemenea contracte
nu sunt caracteristice pentru raporturile de comerţinternaţional deoarece ele nu sunt de natură să
confere suficientă certitudine acestor raporturi.
Contracte de medie durată
Fac
parte
din
această
grupă
contractele
care
se
încheie
pe
o perioadă până la 5 ani. Asemenea contracte sunt frecvent întâlnite în practică fiind preferate
datorită avantajelor pe care le prezintă pentru ambii parteneri contractuali. Astfel, pentru importator
conferă certitudinea aprovizionării cu marfa dorită şi siguranţa obţinerii serviciilor de care are
nevoie pentru desfăşurarea în condiţii normale pe o perioadă rezonabil de extinsă a activităţii sale
comerciale. Pentru exportator ele creează certitudinea comercializării produselor şi respectiv
serviciilor sale pe o piaţă sigură pe o perioadă suficient de mare pentru ca respectiva afacere să-i fie
rentabilă. Pe de altă parte, durata medie pentru care se încheie contractul permite prognozarea
corectă a evoluţiei preţurilor şi a conjuncturii existente pe piaţa avută în vedere la contractare;
Contracte de lungă durată
Se includ în acesta grupă contractele încheiate pe odurată mai mare de 5 ani.
Asemenea contracte sunt preferabile cel puţin în anumite zone alecomerţului internaţional,
cum ar fi aprovizionarea cu materii prime şi energie, domeniu în care durata contractelor
internaţionale este în mod obişnuit de 15-25 ani; contractele de cooperare economică internaţională
având ca obiect livrări de mărfuri, coproducţie, prestări de servicii şi executări de lucrări în condiţii
de reciprocitate, se încheie de regulă pe o durată de 10-15 ani.
Regimul juridic al contractelor de lungă durată prezintă unele particularităţi ce nu
se regăsesc la contractele de scurtă sau medie durată. Datorită faptului că executarea contractelor de
lungă durată se prelungeşte de-a lungul mai multor ani, apare necesitatea stipulării în conţinutul lor
a unor clauze preventive care să le asigure derularea ritmică şi totodată, să menţină echilibrul
valoric între prestaţiile reciproce în eventualitatea producerii pe parcurs a unor perturbări economice
susceptibile să determine repercusiuni asupra preţurilor şi cursului valutelor.
4. Forma contractelor comerciale internaț ionale
În materia formei contractelor comerciale internaț ionale se aplică principiul
consensualismului. Conform acestui principiu, contractele comerciale internaţionale se încheie prin
simplul acord de voinţă al părţilor, acestea fiind libere în a alege modalitatea de exteriorizare a
consimţământului lor. În acest sens, art. 11 al convenţiei de la Viena din 1980 privind contractele de
vânzare internaţională de mărfuri prevede: „Contractul de vânzare nu trebuie să fie încheiat, nici
constatat în scris şi nu este supus nici unei alte condiţii de formă. El poate fi probat prin orice
mijloace, inclusiv prin martori.”
În acest sens, Codul civil al R. Moldova menţionează la art.208 că „actul juridic poate fi
încheiat verbal, în scris, sau în formă autentică”. Referitor la forma contractelor comerciale
internaț ionale, cerută de legislaţia R. Moldova, aceasta nu cunoaşte o reglementare expresă, ci
poate fi dedusă din alte reglementări. Astfel, conform art. 680 Cod civil „dacă pentru valabilitatea
contractelor legea stabileşte o anumită formă, contractul se consideră încheiat în momentul
îndeplinirii condiţiilor de formă”. În această ordine de idei, conform art. 9 din Legea vânzării de
mărfuri din 1994, contractele de vânzare comercială sunt supuse formei scrise. La fel, stipulările de
mai sus, fiind coroborate cu art. 210 Cod civil care impune forma scrisă pentru actele încheiate între
părţi, atunci când valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, rezultă că contractele
comerciale internaţionale trebuie să fie încheiate în formă scrisă.
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În acest context, considerăm că se impune adoptarea de către legiuitorul R. Moldova a unor
norme exprese referitoare la forma contractelor comerciale internaț ionale, norme care ar trebui să
fie guvernate de principiul consensualismului, în concordanț ă cu practica comercială ș i arbitrală
internaț ională.
Referitor la efectele nerespectării formei convenţiei, în art. 211 Cod civil al R. Moldova se
menţionează că „nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în cazul în
care acest efect este expres prevăzut de lege”.
În concluzie, cerinţa formei scrise a contractului comercial internaţional la care participă
subiecte de drept ai R. Moldova urmează a fi considerată obligatorie numai în acele cazuri când
asemenea contracte sunt supuse, din punct de vedere al formei legii R. Moldova.
Instituirea formei scrise, pentru anumite contracte, reprezintă condiţia esenţială pentru
validitatea contractului ș i constituie, astfel o excepț ie de la principiul consensualismului consacrat
pe larg în practica judiciară a unor ț ări sau în practica arbitrală. De ex., actul constitutiv al
societăț ilor comerciale trebuie încheiat în formă scrisă, forma scrisă ad validitatem este de esenț a
titlurilor de valoare, precum cambia, biletul la ordin, cecul25.
5. Limba contractelor comerciale internaț ionale
Părţile contractului comercial internaţional au libertatea să aleagă limba în care să fie
redactat acesta, care poate fi cea a unei dintre părț i sau o limbă de circulaț ie internaț ională.
Deseori, contractele comerciale internaț ionale se încheie în două sau în trei exemplare originale
având conţinut identic, dar fiind redactate în limbi diferite. De asemenea, în practica comercială
internaț ională sunt frecvente cazurile când fiecare exemplar al contractului este redactat în două
limbi diferite, din care una, de regulă, este o limbă de circulaț ie internaț ională.
În cazul în care un exemplar din contract se redactează într-una din limbile de largă
circulaţie internaţională, acel exemplar constituie elementul de referinţă pentru ipoteza apariţiei
ulterioare a unor probleme legate de interpretare sau de executare a contractului. De obicei,
preferinţă se acordă limbii ce conţine noţiuni, formule şi expresii tehnico-comerciale specifice
contractului. Astfel, de ex., limba engleză este frecvent utilizată ca limbă a contractelor din
domeniul transportului maritim.
6. Legea aplicabilă contractului de comerț internaț ional
Părț ile stabilesc legea care le cârmuieș te contractul, în temeiul principiului de drept
internaț ional privat, lex voluntatis, care permite părț ilor la contract să aleagă legea aplicabilă
acestuia. Prin electio juris (alegerea legii), părț ile evită incertitudinile pe care le provoacă un
conflict de legi datorat caracterului internaț ional al contractului.
Libertatea contractuală este principala caracteristică a contractelor de comerț
internaț ional, părț ile contractante manifestându-ș i în mod autonom voinț a atât în ceia ce
priveș te clauzel contractuale, cât ș i determinarea autorităț ii competente a judeca litigiile ce apar
din contract ori din alegerea legii aplicabile contractului.
Părț ile au posibilitatea de a schimba legea aplicabilă contractului oricând, pe toată durata
executării contractului, cu condiț ia de a nu aduce atingere validităț ii formei contractului sau
drepturilor dobândite de terț i.
Legea competentă să reglementeze majoritatea problemelor privind condiț iile de
fond ș i efectele contractelor este cunoscută sub denumirea de lex contractus.
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Părț ile dintr-un contract comercial internaț ional pot desemna drept lex contractus, fie
legea naț ională, fie o lege străină.
Lex contractus poate fi determinată în doua moduri: subiectiv, adică prin voinț a
părtilor contractante, ș i obiectiv, adică prin criterii obiective de localizare a contractului în
spaț iul unui anumit sistem de drept.
În mod obiș nuit părț ile îș i aleg legea aplicabilă prin inserarea unei clauze în contractul
lor. Părț ile au însă posibilitatea să-ș i aleagă legea aplicabilă ș i printr-o înț elegere constatată,
preintr-un înscris separat de contractul principal. În oricare dintre aceste cazuri, trebuie să
distingem 2 contracte. Întâi, este cel prin care părț ile cad de acord asupra legii aplicabile.
Apoi, este însuș i contractul cu element internaț ional care este supus legii aplicabile. Cele 2
contracte pot să fie supuse unor legi diferite. Astfel, primul contract trebuie să fie permis de legea
forului, care arată condiț iile ș i limitele alegerii legii aplicabile contractului, acesta din urmă fiind
supus legii desemnate de către părț i.
Lex voluntatis este norma conflictuală de drept internaț ional privat, în baza căreia
părț ile contractante pot să aleagă ca lege competentă a guverna raporturile lor contractuale
(lex causae sau lex contractus) sistemul de drept al unui stat. Prin lex contractus, adică
dreptul aplicabil contractului, se înț elege întregul sistem de drept al ț ării respective, ș i
nu doar o anumită lege de drept material.
Lex voluntatis ș i lex contractus nu sunt identice. Cu toate că lex contractus poate fi
determinată prin lex voluntatis, prima poate fi determinată ș i de către instanț a de judecată,
în cazul în care părț ile nu aderă la lex voluntatis.
Legea aplicabilă contractului (lex contractus) va reglementa:
a) interpretarea;
b) executarea;
c) consecinț ele încălcării obligaț iilor contractuale, tipurile de prejudiciu ș i evaluarea
daunelor;
d) diferitele căi de stingere a obligaț iilor, inclusiv prescripț ia;
e) consecinț ele nulităț ii contractului.
De regulă, forma contractului este determinată, de asemenea, de lex contractus.
Părț ile nu pot limita aplicarea normelor imperative din legislatiile statelor cu care
contractul are o legătură strânsă.
Aplicarea prevederilor legale din orice stat poate fi refuzată dacă o astfel de
aplicare este evident incompatibilă cu ordinea publică din statul unde se află instanț a
sesizată.
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TEMA III. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE

1. Negocierea contractului comercial internaț ional
Oferta ș i acceptarea constituie pilonii principali ai operaț iunilor juridice de încheiere a
contractului. În comerț ul internaț ional, de regulă, oferta nu este acceptată imediat de către
destinatar, având loc negocieri între părț i, adică un proces complex de tratative, scopul cărora este
realizarea acordului de voinț ă al părț ilor26. Oferta constituie, practic, punctul de pornire ș i baza
de desfăș urare a negocierilor, care implică prezentarea ș i argumentarea poziț iilor partenerilor,
discutarea eventualelor obiecț ii ale acestora, extragerea ș i sistematizarea treptată a punctelor de
vedere convergente. În cadrul tratativelor, în special ale contractelor complexe, părț ile îș i schimbă
uneori rolurile, destinatarul ofertei iniț iale formulând contraoferte, cărora li se răspunde cu alte
oferte noi, aș a încât oferta iniț ială se poate pierde în masa tratativelor, iar acceptarea se exprimă,
de fapt, prin acordul părț ilor de a încheia contractul. Negocierile iau sfârș it atunci când acest
acord s-a realizat sau când, dimpotrivă, părț ile s-au decis să nu încheie contractul.
În procesul de negocieri a contractului pot apărea ș i alte acte juridice ca, de pildă, scrisorile
de intenț ie ș i unele antecontracte.
Negocierile se pot purta între persoane prezente sau prin corespondenț ă, în una sau mai
multe etape, la sediul uneia dintre părț i sau în orice alt loc convenit de ele.
Desfăș urarea negocierilor este guvernată, în lipsa unor prevederi legale în materie, de
uzanț ele comerciale internaț ionale ș i obiș nuinț ele existente între părț i. De exemplu, în
prectica arbitrală de comerț internaț ională s-a arătat că, în cazul în care, pe parcursul negocierilor,
se întocmeș te un proiect de contract, această operaț iune cade, conform uzanț elor, în sarcina
furnizorului mărfurilor (vânzătorului).
Principiile UNIDROIT în art. 2.1.15 stipulează că partea care negociază sau întrerupe
negocierile cu rea credinț ă este răspunzătoare pentru pierderile aduse celeilalte părț i.
În art. 2.1.16 ale Principiilor UNIDROIT este reglementată obligaț ia de confidenț ialitate
pentru informaț iile obț inute în cursul negocierii. Astfel, părț ile nu trebuie să dezvăluie
26

Idem, pag. 379.
31

informaț ia confidenț ială ș i trebuie să o folosească în mod corespunzător, indiferent dacă a fost
sau nu încheiat un contract. Partea vinovată de încălcarea acestei obligaț ii va trebui să plătească
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat astfel.
2. Oferta de a contracta
Oferta de a contracta este propunerea, adresată unei sau mai multor persoane, în scopul
încheierii unui contract, adică ea „este o manifestare de voinţă în vederea încheierii contractului”27.
Convenţia de la Viena din 1980, defineşte oferta în felul următor: „o propunere de încheiere
a unui contract adresată uneia sau mai multor persoane determinate constituie ofertă, dacă este
suficient de precisă şi denotă voinţa autorului ei de a se angaja în caz de acceptare”.
Definiţia legală dată ofertei de Codul civil al R. Moldova este, în principiu, aceiaș i ca ș i
definiţia dată acesteia de convenţia de la Viena. Astfel, conform art. 681, alin.1 „ofertă de a
contracta este propunerea, adresată unei sau mai multor persoane, care conţine toate elementele
esenţiale ale viitorului contract şi care reflectă voinţa ofertantului de a fi legat prin acceptarea
ofertei.
Condiţiile ofertei
În conformitate cu art.2.1.2 al Principiilor UNIDROIT vizând contractele comerciale
internaţionale, întitulat „definiţia ofertei”, o propunere de a încheia un contract va constitui o ofertă
numai atunci când va fi suficient de definită şi va exprima intenţia ofertantului de a se obliga din
punct de vedere juridic în cazul unei acceptări.
Pentru a putea fi considerată ofertă, propunerea de contractare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii cumulative:
Oferta trebuie să fie fermă; se are în vedere că oferta trebuie să fie dată în stare de
angajament juridic (animo contrahendi negotii). Astfel, o propunere pentru încheierea unui
contract constituie o ofertă dacă este suficient de clară şi dacă indică intenţia ofertantului de a fi
ţinut de aceasta în cazul acceptării. Cu cât mai detaliată este propunerea cu atât mai mari sunt
şansele ei de a fi considerată ca ofertă;
Să fie precisă şi completă; este necesar ca oferta să conţină suficiente detalii referitoare la
toate elementele contractului spre al cărui perfectare tinde, astfel încât încheierea acestuia să devină
posibilă prin simpla acceptare a ei; se consideră că o ofertă întruneşte această condiţie dacă, de
exemplu determină mărfurile explicit sau implicit, cantitatea şi preţul ori conţine alte indicaţii în
temeiul cărora se pate face determinarea lor.
Să fie adresată uneia sau mai multor persoane determinate. Este necesar ca oferta să fie
adresată persoanei sau persoanelor cu care ofertantul intenţionează să perfecteze contractul.
Conform art.681, alin.3 Cod Civil al R. Moldova „o propunere adresată uni cerc nedeterminat de
persoane (ofertă publică) este o chemare la ofertă dacă această propunere nu conţine nici o
manifestare expresă a voinţei de a fi legat prin acceptare”. Astfel, în epoca modernă în care
dezvoltarea comerț ului internaț ional a cunoscut o amplificare ș i diversificare deosebită,
propunerile adresate publicului, anunț urile în ziare, în reviste de specialitate la radio, televiziune
sau pe internet, prezentările la expoziț ii ș i târguri internaț ionale etc., constituie o ofertă
publicitară, adică fără angajament. Aceeaşi semnificaţie o are şi trimiterea de către firmele de profil
a unor prospecte, mostre, cataloage, tarife cu preţurile curente, facturi pro forma sau alte documente
de publicitate similare, cu excepț ia cazului în care expeditorul face o menț iune expresă în acest
sens28.
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Revocarea ofertei
Revocarea ofertei nu implică dificultăț i în cazul încheierii contractului între persoane
prezente, deoarece acceptarea se exprimă pe loc. Dacă totuşi ofertantul a acordat destinatarului
ofertei un termen anumit pentru ca ultimul să se gândească, oferta se consideră a fi irevocabilă până
la expirarea acestui termen.
Revocarea ofertei poate crea apariț ia unor probleme în cazul contractelor încheiate între
absenţi, întrucât o atare modalitate de încheiere a contractelor presupune scurgerea unei anumite
perioade de timp între momentul emiterii ofertei şi cel al ajungerii acceptării la cunoştinţa
acceptantului.
Aceste probleme ţin de două situaţii, după cum oferta a ajuns sau nu la destinatar. Regula
generală este că, atâta timp cât oferta nu a ajuns la destinatar, ofertantul o poate revoca fără nici o
oarecare motivare. Pentru ca revocarea să fie eficientă şi lipsită de consecinţe negative pentru
ofertant este necesar ca aceasta să ajungă la destinatar cel târziu concomitent cu oferta. Cu toate
acestea, oferta nu poate fi revocată în următoarele cazuri:
a) dacă prevede, prin fixarea unui termen determinat pentru acceptare sau în alt mod că este
irevocabilă;
b) dacă este rezonabil pentru destinatar să considere oferta ca irevocabilă şi dacă a acţionat în
consecinţă (art.16 Convenţia de la Viena, 1980).
Art.15 al aceleiaşi convenţii declară că o ofertă, chiar irevocabilă, încetează când
neacceptarea sa ajunge la ofertant.
Legislaţiile unor ţări recunosc principiul irevocabilităţii ofertei însă cele mai multe legislaţii
admit revocabilitatea acesteia. În acest sens, conform art.683 Cod Civil al R. Moldova „o ofertă
poate fi revocată cu excepţia cazului în care ea include un termen pentru acceptare sau a cazului în
care este irevocabilă în alte temeiuri. Oferta chiar şi irevocabilă poate fi revocată dacă revocarea
ajunge la destinatarul ofertei cel târziu concomitent cu oferta. Oferta primită de destinatar nu poate
fi revocată în termenul de acceptare stabilit în ofertă sau, dacă acest termen nu este stabilit sau este
nejustificat de mic, în termenul necesar pentru ca destinatarul să poată exprima acceptarea şi ca
răspunsul să ajungă la ofertant conform circumstanţelor cazului, practicii stabilite între părţi şi
uzanţelor”.
3. Acceptarea ofertei
Potrivit reglementărilor internaț ionale uniforme, acceptarea constituie o declaraţie sau o
altă manifestare a destinatarului, care exprimă acordul său la o ofertă.
Principiile UNIDROIT vizând contractele comerciale internaţionale, în art. 2.1.6 intitulat
„Modalitatea acceptării ofertei” prevede: „constituie acceptarea ofertei orice declaraț ie sau orice
comportament al destinatarului ofertei care indică manifestarea intenț iei de a accepta respectiva
ofertă”.
Atât oferta, cât şi acceptarea au caracter tranzitoriu, deoarece ele îşi încetează existenţa ca
acte juridice din momentul întâlnirii lor într-un acord contractual. Ele pot să-şi piardă utilitatea
juridică chiar înaintea acelui moment, fie prin revocare ori caducitate (în cazul ofertei) sau prin
tardivitate (în cazul acceptării).
Acceptarea poate fi expresă (scrisă, verbală sau printr-un gest – în cazul licitaţiilor publice)
sau tacită. Acceptarea expresă este răspunsul destinatarului ofertei, care conţine acordul acestuia
privind propunerea de contractare a ofertantului. Acceptarea tacită se prezintă sub forma oricărui alt
fapt juridic, care poate fi considerat echivalent al acceptării exprese. De ex., executarea, începutul

33

executării sau cel puţin promisiunea de executare a contractului, deschiderea acreditivului, emiterea
unei cambii.
Ofertantul nu poate institui ca mod de acceptare a propunerii sale de contractare tăcerea
destinatarului ofertei. Prin urmare, trebuie considerată nulă orice clauză a ofertei, care prevede că
tăcerea destinatarului valorează acceptarea. Aceasta este regula, dar ea nu are valoare absolută. Prin
urmare, de obicei, regula „qui tacet consentire videtur”, nu este recunoscută ca aplicabilă în cazul
contractelor comerciale internaț ionale, atât în practica arbitrală, cât ș i în literatura de specialitate.
Doctrina juridică şi chiar unele sisteme de drept, de ex. cel român sau cel al R. Moldova (art.694
Cod Civil) admit că o atare regulă comportă următoarele excepţii:
tăcerea valorează acceptare atunci când însăşi legea recunoaşte tăcerii unele efecte juridice (de
ex. în cazul contractului de mandat);
tăcerea valorează acceptare şi atunci când părţile prin voinţa lor concret exprimată (de
exemplu printr-un antecontract) au decis să-i recunoască o atare voinţă juridică;
când tăcerea valorează acceptare în temeiul uzanţelor comerciale internaț ionale sau al
obiș nuinț elor existente între părț i;
Principiile UNIDROIT, în art. 2.1.6, precum ș i Convenț ia de la Viena din 1980, în art. 18
alin. 1, adoptă, în ceia ce priveș te modalităț ile acceptării ș i regimul juridic al tăcerii soluț ii
identice cu cele din legislaț ia R. Moldova.
Condiţiile acceptării
Pentru a produce efectele care-i sunt specifice, acceptarea trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
să fie conformă cu oferta;
să emane de la destinatarul ofertei sau de la reprezentantul său;
să ajungă la cunoș tinț a ofertantului în termenul de acceptare, adică să fie făcută înainte ca
oferta să fi devenit caducă sau să fi fost revocată
Acceptarea trebuie să corespundă exact ofertei. Aceasta decurge din însăşi esenţa
contractului, care reprezintă întâlnirea de voinţe identice în conţinutul lor. Lipsa de concordanţă
între ofertă şi acceptare constituie un obstacol la formarea contractului.
Un răspuns care tinde să fie acceptarea unei oferte, dar care conţine completări, limitări sau
alte modificări este o respingere a ofertei şi constituie o nouă contraofertă. Cu toate acestea un
răspuns care tinde să fie acceptarea unei oferte, dar care conţine elemente complementare sau
diferite ce nu alterează în mod substanţial termenii ofertei, constituie acceptare, în afară de cazul în
care ofertantul, fără întârziere nejustificată, a relevat verbal diferenţele sau a adresat un aviz în acest
scop. Dacă nu a făcut-o, termenii contractului sunt cei ai ofertei, cu modificările cuprinse în
acceptare (art. 691, 693 C. Civil).
Conform Convenț iei de la Viena 1980 (art. 19) sunt considerate ca alterînd în mod
substanț ial termenii ofertei elementele complementare sau diferite privind îndeosebi preț ul, plata,
calitatea si cantitatea mărfurilor, locul si momentul predării, întinderea responsabilităț ii unei părț i
faț ă de cealaltă sau rezolvarea litigiilor.
Principiile UNIDROIT adoptă o soluț ie similară celei din Codul Civil al R. Moldova în art.
2.1.11 (de ex. A comandă o anumită cantitate de grâu de la B. În confirmarea comenzii B, adaugă o
clauză de arbitraj care este practica standart în sectorul de bunuri în cauză. Deoarece A. nu poate fi
surprins de o asemenea clauză, ea nu poate reprezenta o modificare ”substanț ială” a termenilor
ofertei ș i, cu excepț ia cazului în care A obiectează fără întârziere nejustificată, clauza de arbitraj
devine parte din contract)29.
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Dacă oferta a fost făcută unei anumite persoane, aceasta poate emite acceptarea. De
asemenea, acceptarea ofertei poate fi făcută de către reprezentantul autorizat al destinatarului
ofertei. Dacă însă este cazul unei oferte publice, oferta poate proveni de la orice persoană care
doreşte să încheie contractul.
Oferta făcută unei persoane prezente poate fi acceptată doar pe loc, imediat. Această regulă
se aplică şi atunci când oferta este făcută prin mijloace de telecomunicaţie instantanee (ex: prin
telefon). În cazul în care oferta este făcută unei persoane absente, adică care nu se află în acelaşi loc
şi este transmisă prin poştă, fax, telex, curier, e-mail, radio, televiziune etc. sunt posibile două
situaţii:
dacă ofertantul a stabilit un termen pentru acceptarea ofertei, acceptarea poate fi făcută doar în
termen;
dacă oferta nu conţine un termen pentru acceptare, ea poate fi acceptată doar până în
momentul în care ofertantul se poate aştepta, în condiţii normale, având în vedere mijloacele de
comunicare folosite de ofertant, la parvenirea răspunsului.
În acest sens, în art. 688 Cod Civil este prevăzut: „oferta făcută unei persoane prezente poate
fi acceptată doar pe loc. Această regulă se aplică şi în cazul în care oferta este făcută (...) prin
mijloace de telecomunicaţie (alin.1). Oferta făcută unei persoane absente poate fi acceptată doar
până în momentul în care ofertantul se poate aştepta în condiţii normale, având în vedere mijloacele
de comunicare folosite de ofertant, la parvenirea răspunsului (alin.2)”.
Principiile UNIDROIT în art. 2.1.7., precum ș i Convenț ia de la Viena din 1980 în art. 18,
al. 2 consacră cu privire la momentul acceptării, pe fond, o soluț ie similară cu cea din legislaț ia
noastră.
Acceptarea tardivă
Acceptarea expresă este tardivă atunci când ajunge la ofertant după expirarea termenului de
acceptare, fixat de el sau, în lipsă, într-o perioadă de timp rezonabilă ca durată, considerată de la
data expedierii ofertei.
Acceptarea tardivă este reglementată de art. 691 - 692 Cod Civil al R. Moldova. Se
consideră tardivă şi acceptarea, care a fost expediată destinatarului ofertei în limitele termenului de
acceptare (fie el prestabilit sau rezonabil), dacă ajunge la cunoştinţa ofertantului după expirarea
acelui termen. Nu se ia în considerare circumstanţa care a ocazionat întârzierea sosirii comunicării,
fie că a fost cauza unei dereglări în funcţionarea serviciului poştal, cauzată de o grevă a
funcţionarilor poştali, fie că a fost o culpă a oficiului poştal de expediere sau destinaţie.
De regulă, acceptarea tardivă este lipsită de efecte juridice, adică nu duce la încheierea
contractului. Potrivit normelor de drept uniform, o acceptare tardivă produce totuşi efecte ca o
acceptare, dacă ofertantul fără întârziere îl informează pe destinatar fie verbal, fie printr-un aviz
trimis în acest scop. Dacă scrisoarea sau alt înscris, conţinând o acceptarea tardivă, denotă că a fost
expediată în astfel de condiţii încât, dacă transmiterea ar fi fost regulată, ar fi parvenit la timp
ofertantului, acceptarea tardivă produce efecte ca o acceptare, în afară de cazul în care, fără
întârziere, ofertantul îl informează pe destinatarul ofertei că el consideră că oferta sa a devenit
caducă sau dacă îi adresează un aviz în acest scop. Cu privire la consecinţele juridice ale acceptării
tardive există deosebiri în legislaţiile naţionale. Astfel, legislaţia R. Moldova îi acordă efecte
juridice, dar numai cu titlul de o nouă ofertă (de ex. art. 691, alin.1 Cod civil; art. 10 al Legii
vânzării de mărfuri a R. Moldova). În alte sisteme de drept, ca de ex. cel italian, ofertantul poate
considera valabilă acceptarea tardivă, cu condiţia de a informa imediat acceptantul despre acest
fapt30.
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Art. 1326 Cod Civil italian.
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Principiile UNIDROIT, în art. 2.1.9, cât ș i Convenț ia de la Viena 1980 în art. 21, adoptă,
în ceia ce priveș te acceptarea tardivă, o soluț ie similară cu cea din legislaț ia R. Moldova (art.
692 Cod Civil).
Revocarea acceptării
Conform art. 695 Cod Civil al R. Moldova acceptarea este revocabilă până în momentul
încheierii contractului. Astfel, revocarea trebuie să ajungă la cunoș tinț a ofertantului anterior sau
cel mai târziu odată cu acceptarea. Revocarea acceptării împiedică ca acel contract să fie considerat
încheiat.
Aceiaș i soluț ie este consacrată de Principiile UNIDROIT, termenul folosit fiind însă cel
de ”retragerea acceptării” (art. 2.1.10), care este simetric cu ”retragerea ofertei”. Convenț ia de la
Viena 1980, de asemenea, oferă aș a gen de soluț ie cu utilizarea termenului de ”retractare” a
acceptării (art. 22).

4. Momentul şi locul încheierii contractului comercial internaţional
Contractul se încheie în momentul şi la locului în care prin întâlnirea ofertei cu acceptarea se
formează acordul de voinț ă. Contractul comercial internaţional poate fi încheiat între prezenţi sau
între absenț i.
Încheierea contractului comercial internaţional între prezenţi
În acest caz, stabilirea momentului încheierii contractului nu prezintă careva probleme
deosebite. Momentul încheierii contractului va fi acela în care ofertantul şi acceptantul, aflându-se
faţă în faţă, cad de acord asupra încheierii contractului, operaţiune care deseori se materializează
prin semnătura aplicată de către părţi. În mod similar se determină momentul încheierii contractului
prin telefon, deoarece părţile îşi percep, direct şi nemijlocit, declaraţiile de voinţă.
De obicei, data şi locul încheierii contractului sunt inserate în contract.
Conform sistemului common law contractul prin telefon se consideră încheiat la sediul
acceptantului, iar sistemul de drept continental – locul perfectării contractului prin telefon este
sediul ofertantului.
Încheierea contractului comercial internaţional între absenţi
Majoritatea contractelor comerciale internaţionale se încheie între absenț i. Dificultatea
stabilirii momentului încheierii contractului constă în faptul că momentul manifestării acceptării de
către destinatarul ofertei nu coincide cu cel al cunoaşterii acceptării de către ofertant. În domeniul
dreptului comerț ului internaț ional s-au conturat astfel mai multe sisteme:
sistemul emisiunii acceptării; acest sistem este consacrat în special în sistemele de common
law. Potrivit acestui sistem, contractul se consideră încheiat în momentul acceptării ofertei de către
destinatar, chiar dacă nu a comunicat această acceptare.
sistemul expedierii acceptării; potrivit acestui sistem, contractul se consideră încheiat în
momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său pozitiv.
sistemul recepţiei acceptării; potrivit acestui sistem, contractul se consideră încheiat în
momentul în care acceptarea parvine ofertantului, indiferent dacă acesta a luat cunoştinţă de
conţinutul ei.
sistemul informării; potrivit acestui sistem, contractul se consideră încheiat în momentul în
care ofertantul a luat efectiv cunoştinţă de acceptare.
Sistemul caracteristic Republicii Moldova este sistemul recepţiei acceptării. Acelaș sistem
şi-a găsit consacrarea şi în textele Convenţiei de la Viena din 1980. Astfel, art. 23 al Convenţiei
dispune: „contractul este încheiat în momentul în care acceptarea unei oferte produce efecte în
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conformitate cu dispoziţiile acestei convenţii”. Art. 18, alin.2 din aceeaşi convenţie precizează:
„acceptarea unei oferte produce efecte în momentul în care indicaţia de acceptare parvine
ofertantului. Art. 24 al convenţiei în discuţie prevede: „în scopurile prezentei părţi al convenţiei, o
ofertă, o declaraţie de acceptare sau orice altă manifestare de intenţie ajunge la destinatar atunci
când este făcută verbal sau este predată destinatarului însuşi prin orice mijloace la sediul său, la
adresa sa poştală, sau dacă nu are sediul ori adresă poştală la reşedinţa sa obişnuită”.
Principiile UNIDROIT adoptă sistemul informării în ceia ce priveș te momentul înheierii
contractului. Astfel, art. 2.1.6, alin. 2 prevede că ”Acceptarea unei oferte începe să producă efecte
juridice în momentul în care ofertantul ia cunoș tinț ă, în mod efectiv, de manifestarea intenț iei de
acceptare a ofertei.”. Sistemul informării este aplicat ș i în cazul retragerii ofertei. Prin ”ajungerea”
la destinatar se înț elege când oferta, acceptarea, notificarea etc. ajunge în mod efectiv la
cunoș tinț a destinatarului respectiv (art. 2.1.3 ).
Locul încheierii contractului comercial internaţional
Determinarea locului încheierii contractului depinde de sistemul adoptat cu privire la
determinarea momentului încheierii contractului. De asemenea, este important să facem distincţia
între situaţiile când contractul se perfectează inter presentes sau acesta se încheie inter absentes.
Atunci când contractul se încheie între persoane prezente, locul perfectării lui este acela unde are
loc semnarea contractului.
În cazul perfectări contractului prin telefon, determinarea locului încheierii acestuia diferă în
funcţie de concepţia adoptată:
în sistemul emisiunii şi cel al expedierii acceptării, contractul comercial internaţional se
consideră încheiat la locul unde vorbeşte acceptantul;
în sistemul recepţiei acceptării şi cel al informării, contractul se consideră încheiat la locul
unde vorbeşte ofertantul.
În cazul contractelor încheiate între absenţi, determinarea locului încheieri acestuia diferă în
funcţie de sistemul adoptat cu privire la stabilirea momentului încheierii lor. Astfel, în sistemul
emisiunii şi cel al expedierii acceptării, locul încheierii contractului este sediul sau reşedinţa
acceptantului.
În sistemul recepţiei acceptării şi cel al informării contractul se consideră încheiat la locul
unde se găseşte ofertantul.
În cazurile în care contractul se încheie fără a fi necesară comunicarea acceptării, contractul
se consideră încheiat la locul unde se află acceptantul.
În situaţia acceptării tardive, locul încheierii contractului este la sediul sau reşedinţa
acceptantului, deoarece aici se recepţionează comunicarea făcută de ofertant privind valabilitatea
acceptării tardive.
5. Importanţa momentului şi locului încheierii contractului comercial internaţional
Determinarea momentului încheierii contractului prezintă importanţă în domeniul dreptului
comerț ului internaț ional în privinț a următoarelor aspecte31:
a) din acest moment începe curgerea efectelor pe care contractul le produce (mai ales, livrarea
mărfii, transmiterea proprietăț ii ș i a riscurilor), dacă părț ile sau legea aplicabilă contractului (lex
contractus) nu conț in alte prevederi;
b) în baza acestui moment se determină capacitatea părț ilor ș i cauzele de nulitate
contractului;
Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea generală, Ed. Universul
Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 395-396.
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c) din momentul încheierii contractului revocarea ofertei sau acceptării nu produce efecte
juridice;
d) este importat pentru determinarea preț ului în contractele în care se stipulează că acesta este
cel curent din ziua încheierii contractului;
e) în situaț ie de faliment (insolvabilitate) al uneia dintre părț i, în funcț ie de acest moment se
apreciază dacă acel contract se încadrează sau nu în perioada suspectă;
f) este elementul de determinare a legii aplicabile contractului, în cazul unui conflict de legi în
timp;
g) este important la stabilirea locului încheierii contractului, de care se leagă, de asemenea,
importante consecinț e juridice
Locul încheierii contractului prezintă interes sub următoarele aspecte:
a) în situaţia în care părţile nu au desemnat lex contractus, se va aplica, uneori, principiul locus
regit actum, potrivit căruia legea competentă să guverneze contractul şi care are crea mai strânsă
legătură cu contractul este lex loci contractus, adică lege în vigoare la locul încheierii contractului
în momentul perfectării acestuia;
b) dacă părţile nu au prevăzut în contract arbitrajul competent să soluţioneze eventualele litigii
ce pot apărea între ele în legătură cu executarea contractului, jurisdicţia competentă să soluţioneze
aceste litigii va fi determinată în raport cu prevederile legii în vigoare la locul încheierii contratului;
c) pentru interpretarea contractului se vor lua în considerare uzanţele existente la locul încheierii
contractului.
6. Încheierea contractelor comerciale internaţionale prin mijloace electronice
În materie sunt aplicabile, în special, dispoziț iile Legii nr. 284 din 22.07.2004 privind
comerț ul electronic.
La nivelul Uniunii Europene, este în vigoare Directiva 2000/31/CE a Parlamentului
European ș i a Consiliului, din 8 iunie 2000, privind anumite aspecte ale serviciilor societăț ii
informatice, în special privind comerț ul electronic, pe piaț a internă.
Dintre reglementările internaț ionale în materie, adoptate la nivel mondial, se remarcă mai
ales Legea model UNCITRAL privind comerț ul electronic ș i Ghidul de aplicare a legii model,
adoptate de UNCITRAL la sesiunea 29 din 12 iunie 1996 ș i aprobate prin Rezoluț ia Adunării
Generale a ONU nr. 51/162 din 16 decembrie 1996.
Camera de Comerț Internaț ională din Paris, în 1997, a adoptat Uzanț ele generale privind
comerț ul efectuat sub formă digitală (General Usage for Internatioanl Digitally Ensured
Commerce – GUIDEC).
Comerţul electronic reprezintă activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de
vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea
comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice.
Contractul electronic reprezintă totalitatea documentelor electronice ce constituie contractul
de drept civil, urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi şi obligaţii civile, al căror
obiect îl pot constitui bunurile, lucrările sau serviciile.
Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, nu pot fi încheiate sub formă de contract electronic:
a) contracte în baza cărora apar sau se transmit drepturile asupra bunurilor imobile, cu excepţia
contractelor de locaţiune sau arendă;
b) activităț iel de reprezentare juridică în faț a instanț elor judecătoreș ti ș i a organelor de
urmărire penală;
c) jocurile de noroc, cu câș tiguri băneș ti, loteriile ș i pariurile;
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d) activităț ile care se efectuiază prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, fax;
e) serviciile de radiodifuziune ș i televiziune, inclusiv teletext;
f) contractele de fidejusiune şi de gaj al valorilor mobiliare, executate de persoane ce acţionează
în scopuri nelegate de activitatea lor comercială;
g) contractele ce sunt reglementate de dreptul familial sau dreptul succesoral.
Subiecte ale contractului electronic pot fi persoane fizice şi juridice, inclusiv străine,
indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, precum şi statul ca subiect de
drept, care participă la comerţul electronic.
Părţile contractului electronic sunt agentul comerţului electronic, pe de o parte, şi
cumpărătorul sau beneficiarul, pe de altă parte.
Obiecte ale contractului electronic pot fi: bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederior
legale; lucrările; serviciile.
Cât priveşte forma, după puterea juridică şi cea probatoare, contractul electronic se
echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă şi semnat de părţi, inclusiv autentificat cu
ştampilele părţilor.
Mecanismul încheierii contractului electronic constă din îmbinarea celor două elemente
esenţiale: oferta şi acceptarea.
Oferta şi acceptarea se consideră primite din momentul expedierii de către destinatar a
înştiinţării, în formă de comunicare electronică, despre primirea lor, dacă părţile nu au convenit
altfel32.
Momentul încheierii contractului electronic se consideră momentul primirii de către ofertant
a acceptării expediate de către destinatar, dacă contractul electronic nu prevede altfel.
Locul încheierii se consideră locul unde se află agentul comerţului electronic, ofertant, dacă
contractul nu prevede altfel.

Pentru detalii Marcel Ionel Bocș a, Încheierea contractelor de comerț
electronice, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2010, pag. 66 ș i urm.
32

internaț ional prin mijloace
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TEMA IV. CONȚ INUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAȚ IONALE

1. Principalele clauze ale contractelor comerciale internaț ionale.
Conţinutul contractului de comerţ internaţional reprezintă totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor la care dă naştere voinţa juridică a contractanţilor, materializată într-un contract dat
convenit între participanţii la comerţul internaţional33.
Conţinutul contractului se exprimă prin clauze, dintre care multe fiind impuse de împrejurări
care scapă incidenţei dreptului intern, iar altele sunt menite să exprime soluţii diferite de acelea
adoptate de dreptul intern cum ar fi: pactum de lege utenda prin care părţile aleg legea care va
guverna raportul lor juridic obligaţional (electio iuris) sau clauza de arbitraj etc.34
Conform unei clasificări, conţinutul contractului cuprinde atât clauze de drept comun, cât şi
clauze specifice determinate de particularităţile caracteristice ale acestui contract, care la rândul lor
pot fi comune tuturor contractelor de comerţ internaţional sau particulare, folosite numai în anumite
contracte35.
Chiar dacă clauzele contractuale sunt foarte multe ș i diverse, acestea pot fi grupate după
importanţa lor în clauze necesare (generale) sau care nu pot lipsi din conţinutul oricărui contract,
de care depinde însăşi valabilitatea lui şi clauze opţionale care pot lipsi fără să impieteze asupra
valabilităţii raportului juridic în sine; singura consecinţă ar fi riscurile contractuale faţă de care
părţile rămân mai puţin protejate.
2. Clauzele necesare (generale) în contractele comerciale internaţionale
Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, sunt necesare (esenţiale) clauzele care sunt stabilite
ca atare prin lege, care reies din natura contractului sau asupra cărora, la cererea uneia din părţi,
trebuie realizat un acord.
Conţinutul clauzelor necesare. În doctrina juridică s-au conturat câteva repere pentru
determinarea, în linii generale, a conţinutului clauzelor necesare după cum urmează:
Clauza privind părţile contractante. Este o clauză esenţială care constituie o condiţie de
validitate a actului juridic respectiv şi ca urmare cuprinsul contractului trebuie să precizeze
Dumitru Mazilu, Dreptul Comerț ului Internaț ional, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 2000,
pag. 69-72.
34
Radu Gheorghe Geamănu, Dreptul Comerț ului Internaț ional, partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureș ti,
2008, pag. 91.
35
Ibidem.
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atributele de identificare a părţilor: nume, prenume, domiciliu – pentru persoanele fizice, sau
denumire, sediul şi forma juridică – în cazul persoanelor juridice. Se cer precizate de asemenea
datele de identitate şi calitatea reprezentanţilor partenerilor ori de câte ori aceştia dau împuternicire
de reprezentare a lor la perfectarea contractului altor subiecţi de drept.
Clauze referitoare la obiectul contractului. În cazul în care contractul are ca obiect o marfă,
este necesar ca părţile să precizeze în conţinutul lui elemente suficiente pentru identificarea şi
determinarea acelei mărfi, cum ar fi: denumirea exactă şi completă a ei, tipul, seria, caracteristici
specifice de identificare în genul căruia îi aparţin.
Lipsa acestor elemente duc la o consecinţă gravă – contractul nu este valabil lipsindu-i un
element esenţial.
Clauze referitoare la cantitatea mărfii. În conţinutul contractului de comerţ internaţional
având ca obiect bunuri în natură, trebuie ca părţile să stipuleze cel puţin o clauză prin care să indice
cantitatea de marfă care se are în vedere şi să arate unitatea de măsură pe baza căreia s-a făcut (sau
urmează să se facă) determinarea cantitativă a mărfii vizate, locul unde se va cântări, măsura sau
număra acea marfă, precum şi documentul constatator al cantităţii. Se poate stipula şi o clauză de
toleranţă cantitativă, în funcţie de specificul mărfii şi de particularităţile mijloacelor de transport
utilizate.
Clauze referitoare la calitate. Din conţinutul contractului de comerţ internaţional nu pot
lipsi clauze referitoare la calitatea mărfii şi la modurile de determinare a acelei calităţi, a locului,
momentului şi modului de determinare a acesteia precum şi documentul care o atestă.
Pentru a se proteja împotriva riscurilor unei livrări ne conforme calitativ cu prevederile
contractului, părţile stipulează de regulă obligaţia exportatorului de a alătura mărfii livrate atestate
de calitate, de garanţie, buletin de analiză, carte tehnică a produsului sau alte documente de
certificare a calităţii.
Clauze referitoare la reclamaţiile de cantitate şi calitate. Stipularea clauzelor de cantitate şi
calitate a mărfii necesită întregirea lor cu alte clauze referitoare la condiţiile, termenele şi
modalităţile de rezolvare a reclamaţiilor ce vizează lipsurile cantitative şi calitative. Aceste clauze
vor preciza în esenţă conţinutul care se cere să-l aibă reclamaţia, documentele care trebuie să o
însoţească, obligaţia ce incumbă cumpărătorului până la soluţionarea reclamaţiei, procedura de
comunicare a reclamaţiei, cât şi termenul acordat vânzătorului pentru a comunica răspunsul său cu
privire la reclamaţia formulată de cumpărător.
Clauze ce vizează ambalarea şi marcarea. Părţile trebuie să stipuleze o clauză din care să
rezulte felul ambalajului, dacă acesta trece în proprietatea cumpărătorului – caz în care se va
specifica preţul acestuia – sau ambalajul este proprietatea vânzătorului – caz în care se va menţiona
termenul de returnare şi în sarcina cui se află cheltuielile ocazionate cu returnarea -, precum şi
măsurile de protecţie a mărfii care se livrează vrac ( ne ambalată).
Cât priveşte marcarea ambalajului, se va preciza conţinutul marcajului şi limba sau codul în
care se face marcajul.
Clauze prin care se stabilesc obligaţia de livrare a mărfii şi termenele de livrare. Predarea
mărfii către cumpărător fiind principala obligaţie a vânzătorului, este necesar ca în contract să se
stipuleze clauze precise cu privire la executarea acestei obligaţii, menţionându-se: termenul de
livrare, iar dacă livrarea urmează a se face în tranşe vor fi arătate termenele intermediare, ca şi
termenul final de livrare. Vor fi precizate condiţiile în care devine posibilă modificarea termenelor
de livrare convenite precum şi documentele prin care se confirmă efectuarea livrării şi data la care a
avut loc menţionându-se condiţiile în care livrarea poate fi refuzată de cumpărător şi legat de
aceasta se va stabili răspunderea furnizorului pentru nerespectarea termenelor de livrare. Totodată
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părţile pot stipula şi o clauză rezolutorie indicând condiţiile în care partea îndreptăţită poate
promova acţiunea în rezoluţiune.
Alte clauze prin care se reglementează diverse aspecte privind livrarea mărfii. Este
recomandabil să se clarifice printr-o clauză adecvată şi modalităţile de livrare, locul unde se face,
cui revine obligaţia de a suporta cheltuielile de livrare, cine suportă riscurile livrării, momentul
transmiterii dreptului de proprietate al mărfii de la vânzător la cumpărător etc.
Clauze cu privire la expediţia, transportul şi asigurarea mărfii în timpul transportului.
Încărcarea mărfii în mijlocul de transport la locul de expediţie, descărcarea ei la locul de destinaţie,
ca şi transportul acesteia la destinaţia stabilită, precum şi asigurarea sa pe timpul transportului
comportă importante cheltuieli şi ca urmare trebuie să se precizeze modul de distribuire a acestor
cheltuieli fie stipulând o clauză distinctă în acest sens, fie trimiţând la o uzanţă standardizată care
rezolvă o atare problemă cum ar fi regulile INCOTERMS.
Clauze referitoare la obligaţia de preluare a mărfii. Trebuie clarificate printr-o clauză,
diferitele aspecte legate de îndeplinirea de către cumpărător a obligaţiei de preluare a mărfii precum
şi o clauză prin care să se stabilească condiţiile în care cumpărătorul poate refuza executarea acestei
obligaţii.
Clauze referitoare la preţ. De regulă partenerii determină prin contractul lor preţul ca
valoare totală, dar şi pe unitate de produs. Destul de frecvent preţul este considerat ca fiind numai
determinabil, ipoteză în care trebuie să se precizeze criteriile pe baza cărora urmează a se calcula
ulterior preţul, stabilindu-se o limită inferioară şi una superioară între care trebuie să se situeze
preţul definitiv.
Părţile sunt libere să stipuleze în contract orice clauze privind stabilirea şi plata preţului, a
condiţiilor de executare a acestei obligaţii precizându-se: modalitatea de plată (acreditiv
documentar, incaso etc.); modul de garantare a plăţii; data şi locul plăţii; documentele necesare
efectuării acesteia; instrumentele de plată.
3. Clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile valutare
Clauzele valutare sunt stipulaţii contractuale care fac parte din grupa clauzelor de menţinere
a valorii contractului şi urmăresc protejarea părţilor împotriva riscului aferent variaţiei parităţii
monedei de plată în raport cu moneda de cont aleasă, clauze pe care doctrina le mai numeşte şi
clauze de consolidare valutară36. De specificul acestor clauze este faptul că ele presupun stabilirea
de către părţi a două monede – una de plată, iar alta de cont – prin corelarea cărora se determină
reperul principal al echilibrului contractual.
Se disting trei varietăţi de clauze valutare şi anume:
monovalutare,
multivalutare bazate pe un coş valutar stabilit de părţi,
multivalutare bazate pe un coş valutar instituţionalizat (sau unitate de cont instituţionalizată).
Clauza monovalutară – presupune luarea în considerare de către părţi a două monede
diferite: una de plată şi alta de cont.
Moneda de plată este acceptată de părţi în vederea executării de către debitor a obligaţiei de
plată. Debitorul va face plata valabilă achitând creditorului cantitatea de însemne monetare
convenită de părţi ca preţ în moneda de plată.
Moneda de cont este etalonul la care se raportează moneda de plată şi în raport de care se
stabileşte la scadenţă cantitatea de însemne monetare din moneda de plată (între timp depreciată)
Pentru detalii, Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea generală, Ed.
Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 465-474.
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care trebuie achitate cu titlu de preţ de către debitor creditorului. Aşa fiind, moneda de cont devine
instrumentul de exprimare al preţului şi, totodată, de evaluare a prestaţiei pecuniare asumată de
debitor faţă de creditor.
Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar convenit de părţi. Sintagma coş valutar
desemnează modalitatea de a crea un etalon artificial de valoare şi, totodată, un instrument de
rezervă menit să înlocuiască atât etalonul aur (care nu mai poate fi utilizat datorită demonetizării
aurului) cât şi etalonul dolar SUA (care nici el nu mai este agreat deoarece manifestă instabilitate)
pentru măsurarea valorii altor monede.
Operaţia de stabilire a coşului valutar poate fi îndeplinită de către părţi printr-o clauză
contractuală, sau de către un organ internaţional specializat. În toate cazurile însă ea presupune
alegerea valutelor care urmează să fie cuprinse în coşul valutar şi determinarea ponderii care
urmează să fie cuprinse în coşul valutar şi determinarea ponderii pentru fiecare valută în coşul
valutar.
Valoarea de ansamblu a coşului valutar este în funcţie de cursurile valutelor componente.
Astfel, pentru a stabili valoarea coşului valutar în dolari SUA (presupunând că în componenţa lui
intră dolari SUA, lire sterline, franci elveţieni, yenul japonez,) fiecare componentă se împarte la
cursul dolarului de pe piaţa ţării respective sau se înmulţeşte cu cursul bursier de la New York al
valutelor componente.
Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar instituţionalizat. (sau unitate de cont
instituţionalizată). Această clauză este o construcţie juridică definită sub aspectul conţinutului ei ca
şi al modului în care operează, de către un organ internaţional specializat care stabileşte atât valutele
care se includ în cont cât şi metodologia de calcul a modificărilor de curs. Părţile contractante nu au
nici un rol sub acest aspect. Intervenţia organului internaţional specializat în stabilirea conţinutului
coşului valutar şi a modului de determinare a unităţii de cont, instituţionalizează unitatea de cont şi
îi atribuie calitatea de unitate de cont instituţionalizată, care nu reprezintă în esenţă bani
internaţionali.
Dintre aceste unităţi de cont se menţionează:
DST (Drepturi Speciale de Tragere) – este un ban de cont care nu are acoperire reală.
AMU (Asian Monetary Unity) care are valoarea egală cu DST.
Clauza aur – este o stipulaţie contractuală în virtutea căreia preţul contractual se exprimă
într-o valută care are o paritate oficială în aur la momentul încheierii contractului ș i se va modifica
în mod corespunzător dacă această paritate va creș te sau va scade până la data plăț ii preț ului.
După suspendarea convertibilităț ii în aur a dolarului SUA (1971), dar mai ales, după
renunț area oficială la funcț iile monetare ale aurului în 1978, când aurul a încetat să mai fie etalon
de valoare pentru monedele naț ionale, devenidn o simplă marfă, supusă legilor pieț ei, a făcut ca
această clauză, în forma ei clasică, să-ș i piardă utilitatea, ea dispărând practic din categoria
modalităț ilor de menț inere a echilibrului contractual.
În prezent, această clauză ar putea fi folosită într-o formă nouă, prin legarea preț ului
contractual de preț ul aurului pe piaț a liberă, dar acestă clauză asigură numai o apărare parț ială
împotriva riscului valutar deoarece preț ul aurului, el însuș i, cunoaș te fluctuaț ii de preț pe
piaț a mondială37.
Clauza aur prevăzută în convenț iile internaț ionale privind contractele de transport
internaț ional ș i-a pierdut aplicabilitatea practică, locul aurului ca etalon monetar fiind luat de
Drepturile Speciale de Tragere (D.S.T), ca urmare a modificărilor aduse convenț iilor respective.
Clauza de opţiune a monedei liberatorii (sau clauza de monede multiple). Este stipulaţia în
virtutea căreia părţile exprimă preţul convenit în două sau mai multe monede de plată având în
37

Ibidem, pag. 461 ș i urm.
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vedere paritatea existentă între ele la data contractării şi prin care se autoriză creditorul ca la
scadenţă să aleagă între acele monede pe cea liberatorie şi să pretindă debitorului să facă plata în
moneda astfel aleasă.
Clauza de opţiune a locului de plată. Este o variantă a clauzei monovalutare şi se
caracterizează prin aceea că în virtutea ei creditorul dobândeşte dreptul de a încasa la scadenţă
valoarea prestaţiei sale calculată pe baza unei valute de cont prestabilită prin contract în locul ales
de acesta dintre cele convenite într-un atare scop, iar debitorul îşi asumă obligaţia de a satisface
opţiunea astfel exprimată plătind în moneda locului ales de creditor.
4. Clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile nevalutare
Riscurile nevalutare se manifestă cel mai frecvent sub forma riscului de preţ determinat de
modificarea raportului cererii şi ofertei pe piaţă ori fluctuaţia monetară.
Astfel de riscuri pot fi evitate prin înserarea în contract a unor clauze de adaptare a acestuia
la noile împrejurări, precum: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai favorizat, clauza de
hardship (sau de impreviziune), clauza de forţă majoră, precum şi clauze preventive faţă de diverse
măsuri de protecţie a concurenţei.
Clauze de recalculare sau de revizuire a preţului (sau clauze de indexare a preţului) este
stipulaţia contractuală prin care părţile convin ca atunci când între momentul perfectării contractului
lor şi acela al executării lui survin modificări semnificative ale preţului materiilor prime, energiei,
forţei de muncă sau alte elemente avute în vedere la stabilirea preţului contractual, oricare dintre
părţi să fie îndreptăţită să procedeze la recalcularea preţului.
Clauze de postcalculare a preţului. Sunt mai rar utilizate în practică. Când părţile includ în
conţinutul contractului lor o clauză de postcalculare a preţului, aceasta are o finalitate de menţinere
a preţului mărfii la parametrii conjuncturii existente pe piaţă în momentul finalizării executării
prestaţiei asumate de debitor.
Dintre aceste clauze, acea denumită „cost + fee” pare să aibă cea mai largă utilizare
practică. Termenul de cost primeşte semnificaţia de preţ de producţie (format din costurile
materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor etc., consumate în procesul de producţie) iar
termenul de cheltuieli este utilizat pentru desemnarea valorii manoperei (incluzând salariile, profitul şi
în general, orice alte adaosuri la preţul de producţie). Contractele în care se stipulează clauza „cost +
fee” sunt denumite în doctrină contracte cu costuri rambursabile.
Clauza clientului cel mai favorizat este o stipulaţie contractuală prin care vânzătorul sau
furnizorul de bunuri sau servicii se obligă să acorde celuilalt contractant (cumpărător, beneficiar)
cele mai favorabile condiţii pe care le-ar acorda eventual altor parteneri cu privire la contracte
având acelaşi obiect.
Clauza ofertei concurente este stipulaţia contractuală prin care vânzătorul îşi asumă
obligaţia de a acorda cumpărătorului aceleaşi condiţii pe care le-ar oferi acestuia din urmă, pentru
aceeaşi marfă, alţi furnizori concurenţi în materie.
Clauza de hardship (sau de impreviziune) este stipulaţia contractuală graţie căreia devine
posibilă modificarea conţinutului contractului atunci când pe parcursul executării lui se produc, fără
culpa contractanţilor, evenimente ce nu puteau fi prevăzute în momentul stabilirii raportului juridic
de obligaţie, dar care schimbând substanţial datele şi elementele avute în vedere de părţi în
momentul perfectării contractului, creează pentru unul dintre contractanţi consecinţe mult prea
oneroase pentru a fi echitabil ca acesta să le suporte singur.
Potrivit art. 623 din Codul Civil al R. Moldova, dacă împrejurările care au stat la baza
încheierii contractului s-au schimbat în mod considerabil după încheierea acestuia, iar părţile,
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prevăzând această schimbare, nu ar fi încheiat contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiţii, se poate
cere ajustarea contractului în măsura în care nu se poate pretinde unei părţi, luând în considerare
toate împrejurările acelui caz, în special repartizarea contractuală sau legală a riscurilor, menţinerea
neschimbată a contractului.
Clauza de forţă majoră este stipulaţia contractuală având caracterul unui succedaneu sau
substitut de clauză de adaptare, atunci când conţine prevederea potrivit căreia contractul se
suspendă în caz de forţă majoră, urmând ca el să continue după perioada de suspendare, în noile
condiţii, care vor fi negociate între timp.
Prin includerea clauzelor de forţă majoră în contractele de comerţ internaţional, părţile îşi
propun să prevină dificultăţile ce decurg din concepţiile legislative diferite în materie, consacrate în
sistemele lor juridice naţionale. De asemenea, în pofida varietăţii formelor în care aceste clauze apar
redactate, se remarcă totuşi tendinţa de a se atenua, pe cale convenţională, cerinţele imprevizibilităţii şi a invincibilităţii, de a înlocui efectul extinctiv al împrejurării de forţă majoră cu acela
suspensiv, de a organiza procedura renegocierii contractului, după un anumit interval de timp de la
momentul survenirii evenimentului exonerator de răspundere.
Evenimentele de forț ă majoră se aseamănă cu cele de hardship mai ales prin caracterul lor
de imprevizibilitate. Totuș i aceste două instituț ii juridice se deosebesc esenș ial prin următoarele
elemente: a) prin conț inutul lor, în sensul că forț a majoră implică ș i condiț ia
insurmontabilităț ii; b) prin scopul urmărit de părț i la încheierea clauzei, adică: la hardship se
urmăreș te adaptarea contractului la noile împrejurări, pe când la forț a majoră scopul este cel de a
reglementa suspendarea sau încetarea efectelor acestuia în cazul survenirii evenimentului; c) prin
efectele lor ș i anume, în timp ce clauzele de hardship fac numai în mod substanț ial mai oneroasă
obligaț ia uneia din părț i ș i atrag , prin natura lor, adaptarea contractului, cele de forț ă majoră
atrag de regulă imposibilitatea (absolută) a executării contractului ș i constituie, în primul rând,
cauze exoneratoare de răspundere a părț ii care le-a suferit.
Există situaț ii de fapt care pot fi considerate în acelaș i timp cazuri de hardship ș i de
forț ă majoră. În aceste situaț ii, partea afectată va stabili mijlocul juridic pe care îl va folosi,
ambele clauze putând fi inserate în contract. Dacă invocă forț a majoră, partea urmăreș te
justificarea neexecutării prestaț iilor sale; dacă va invoca însă clauza de hardship, ea urmăreș te
renegocierea clauzelor contractului astfel încât să permită menț inerea acestuia cu clauzele
revizuite.
5. Clauzele prestabilite în contractele comerciale internaț ionale
Anumite tipuri de contracte în comerț ul internaț ional se încheie cu o frecvenț ă ridicată.
Acest fapt a determinat părț ile contractante, unele asociaț ii (organizaț ii) profesionale ș i
organisme neutre să purceadă la concentrarea clauzelor repetabile care apar în aceste contracte în
cadrul unor documente care să constituie modele pentru viitoarele contracte de acelaș i tip38. Aceste
modele prestabilite pot îmbrăca forme foarte diferite, cele mai frecvente fiind contractele tip
(model), condiț iile generale, contractele cadru etc.
Modele prestabilite cuprind, în mod firesc, numai clauzele care au un grad ridicat de
repetabilitate în cadrul tipului respectiv de contract – sunt practic invariabile – ș i implicit au un
caracter general – sunt generice –, în sensul că exprimă acele elemente care, fiind cel puț in de
natura contractului, nu pot lipsi în principiu, din curpinsul său.
Clauzele prestabilite sunt elaborate, fie de una din părț i, de obicei, cea care îș i asumă
prestaț ia caracteristică, fie de o asociaț ie profesională, o bursă de comerț sau o organizaț ie
38

Idem, pag. 434-441.
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comercială ( de ex. asociaț ia vânzătorilor, cumpărătorilor, antreprenorilor sau prestatorilor de
servicii – armatorilor, transportatorilor, expeditorilor, inginerilor consultanț i etc. dintr-un anumit
domeniu de activitate), la care una din părț i este membru sau care este comună pentru ambele
părț i contractante, fie de o organizaț ie internaț ională neutră.
Principiile UNIDROIT folosesc noț iunea de „clauze standard”, pe care le definesc în art.
2.1.19 alin. 2. Astfel, clauzele standard sunt prevederi care sunt pregătite în avans pentru uzul
general ș i repetat de către o parte ș i care sunt folosite de fapt fără negociere cu cealaltă parte.
Tipurile clauzelor prestabilite
Contractele tip (contractele model, formulare de contract)
Contractele tip sunt formulare redactate în formă contractuală, care cuprind clauzele uzuale
pentru tipul respectiv de contracte, precum ș i spaț ii albe corespunzătoare elementelor specifice
acelei operaț iuni. De regulă, părț ile încheie contractul chiar pe formular, completând spaț iile
albe, dar ele pot să-l încheie ș i separat, caz în care formularul este utilizat ca model.
Cele mai cunoscute contracte tip sunt cele elaborate de organizaț ii neutre. Trebuie
menț ionate, în primul rând, contractele tip (model) adoptate de CCI pentru vânzarea
internaț ională, pentru agenț ia comercială, pentru intermedierea ocazională, pentru franchising
internaț ional ș i pentru distribuț ie (unic importator – distribuitor). În transporturile
internaț ionale sunt, de asemenea, pe larg utilizate contractele tip, în comerț ul cu cereale de ex.
cele întocmite de Asociaț ia pentru Comerț ul cu Cereale ș i Nutreț uri (GAFTA), precum ș i în
cel cu mărfuri comune (commodities) în acest caz fiind elaborate de bursele de specialitate.
Condiț ii generale
Deosebirea dintre contractele tip ș i condiț iile generale este, preponderent de formă ș i
anume în timp ce primele constituie de regulă chair formularul (înscrisul) pe care se încheie
contractul, clauezele lor urmând structura specifică unui contract, cele din urmă sunt distincte de
contracte ca instrumentum, fiind, de regulă, fie anexate contractului, mai ales atunci când au un
conț inut mai amplu, fie menț ionate pe versoul contractului tip.
Condiț iile generale sunt înglobate în contract, în principiu, prin tehnica recepț iunii
contractuale, care constă în inserarea de către părț i în contract a unei clauze exprese prin care
acestea îș i declară voinț a de a considera respectivele condiț ii generale ca parte integrantă a
contractului, menț ionând, totodată, ca o formulă de stil, că au luat cunoș tinț ă de conț inutul lor.
În lipsa unei acceptări exprese, anumite condiț ii generale trebuie considerate încorporate
contractual numai dacă între părț i există o obiș nuinț ă sau în ramura comercială respectivă
acț ionează o uzanț ă, în acest sens, iar părț ile nu le-au exclus în mod explicit.
Condiț iile generale sunt elaborate cel mai adesea de partea care, în tipul respectiv de
contract, execută prestaț ia caracteristică (vânzătorul, executantul de lucrări, prestatorul de servicii).
Ele pot fi ș i opera unor asociaț ii profesionale ca, de ex., Condiț iile de contractare întocmite de
Federaț ia Internaț ională a Inginerilor Consultanț i (FIDIC) sau a unor organisme internaț ionale
neutre ca de ex. condiț iile generale întocmite sub egida CEE/ONU .
Clauzele prestabilite prin condiț ii generale au un caracter facultativ.
Contractlele cadru
Contractele cadru sunt contracte propriu zise (negotii), ceia ce le caracterizează fiind faptul
că ele conț in, în principiu, două categorii de clauze.
În primul rând, clauze generale, care stabilesc principiile relaț iei contractuale între părț i,
fiind însoț ite sau urmate de unul sau mai multe contracte speciale, încheiate între aceleaș i părț i
sau între acestea ș i terț i, care detaliază elementele contractuale pentru o anumită operaț iune
juridică sau pentru o anumită perioadă de timp. Contractele cadru au un caracter de clauze
prestabilite faț ă de contractele speciale subsecvente, în sensul că acestea din urmă se raportează la
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cele dintâi, contractele cadru conț inând clauze de coordonare ș i armonizare a celor subsecvente în
vederea realizării scopului lor economic comun.
În al doilea rând, contractele cadru conț in clauze care au ca obiect o obligaț ie de a face in
contrahendo, ș i anume obligaț ia părț ilor contractante de a încheia contractele speciale
menț ionate, spre deosebire de aceste din urmă contracte care au ca obiect o obligaț ie de a da, a
face sau nu face, după caz.
Contractele cadru sunt utilizate frecvent în operaț iunile complexe ș i de durată, precum
cele de contrapartidă, de cooperare economică internaț ională, exporturile complexe etc.
Contractele de adeziune
Contractele de adeziune îmbracă haina contractelor tip, a condiț iilor generale, contractelor
cadru etc., mai ales atunci când ele sunt elaborate de una din părț i sau de o asociaț ie profesională
din care aceasta face parte. Particularitatea lor constă în faptul că sunt impuse ca obligatorii de către
una din părț i, ceea ce echivalează cu o limitare a libertăț ii contractuale pentru cealaltă parte care
nu are alternativa de a le accepta ca atare sau de nu încheia contractul.
Contractele de adeziune se întâlnesc relativ frecvent, mai ales sub forma contractelor
bancare, de asigurări, unor contracte de transport de mărfuri etc.
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TEMA V. EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAȚ IONALE

1. Principiile efectelor contractelor comerciale internaț ionale
A. Principiul forț ei obligatorii (pacta sunt servanda) ș i principiul irevocabilităț ii
contractelor comerciale internaț ionale.
Principiul forț ei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda), reglementat de art. 668
alin. 1 ș i 3, C. Civil al R.M. ș i cel al irevocabilităț ii contractelor comerciale internaț ionale (art.
668 alin. 3, C. Civil al R.M., sunt în totalitate aplicabile, ț inând cont de unele particularităț i,
contractelor comerciale internaț ionale.
În virtutea acestor principii un contract comercial internaț ional poate fi modificat numai
prin acordul părț ilor contractante ș i nu prin voinț a unilaterală a uneia dintre părț i.
De asemenea, un contract comercial internaț ional nu poate fi revocat (desfăcut) decât prin
acordul părț ilor, cu excepț ia cazului când există o clauză contractuală sau o dispoziț ie legală
care permit revocarea unilaterală a contractului.
Principiul forț ei obligatorii a contractului ș i cel al irevocabilităț ii prezintă câteva aspecte
specifice. Astfel, datorită faptului că majoritatea contractelor comerciale internaț ionale sunt pe
termen mediu sau lung ș i cu execuatare succesivă, apariț ia unui caz de forț ă majoră nu are drept
efect imediat încetarea efectelor contractului (cum se întâmplă în dreptul comun), ci suspendarea
temporară a forț ei obligatorii a contractului39.
Încetarea forț ei obligatorii a contractelor comerciale internaț ionale ca urmare a unor cauze
intuitu personae (de ex. reorganizarea unei persoane juridice sau decesul unui comerciant persoană
fizică) sunt mai rar întâlnite în relaț iile comerciale internaț ionale decât în dreptul intern40.
Efectele principiilor în discuț ie sunt deseori restrânse sau înlăturate de părț i, mai ales în
contractele pe termen mediu ș i lung, prin inserarea în cuprinsul acestora a unor clauze asigurătorii
împotriva riscurilor valutare ș i nevalutare. „De asemenea, aplicarea efectului obligatoriu al
contractului comercial internaț ional este restrânsă sau înlăturată când legea sau o hotărâre
judecătorească sau arbitrală aplică principiul impreviziunii”41.
Principiul forț ei obligatorii a contractului este conscrat în art. 1.3 din Principiile
UNIDROIT, precum ș i în legislaț iile altor state de ex. art. 1372 C. Civil italian.
B. Principiul relativităț ii efectelor contractelor comerciale internaț ionale
Este prevăzut de art. 668 alin. 2, C. Civil al R.M. Conform acestui principiu, aplicabil pe
larg în relaț iile comerciale internaț ionale, efectele contratului se produc numai între părț ile
contractante, nu însă ș i faț ă de terț i.
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Ca excepț ie de la principiul relativităț ii efectelor contractului, trebuie menț ionată
stipulaț ia pentru altul, care sub aspectul drepturilor dobândite de terț , este perfect compatibilă cu
contractele comerciale internaț ionale ș i relativ frecvent întâlnită mai ales, de ex., în contractele de
asigurare a mărfurilor, de transport internaț ional al mărfurilor, în unele clauze privind continuarea
raporturilor contractuale (clauzele de opț iune).
Principiile UNIDROIT consacră această instituț ie în art. 5.2.1 – 5.2.6 într-o secț iune
specială (Drepturile terț ului). Astfel stipulaț ia pentru altul este reglementată sub denumirea de
”contract în favoarea terț ilor” (contract in favor of third parties).
2. Efectele specifice contractelor sinalagmatice în comerț ul internaț ional
Excepț ia de neexecutare a contractului (execptio non adimplenti contractus)
Excepţia de neexecutare se analizează ca fiind un mijloc juridic cu dublă valenţă: pe de o
parte ea reprezintă un mod de sancţionare a contractantului care nu şi-a executat prestaţia asumată,
iar pe de altă parte aceasta constituie un mijloc de apărare de care se poate prevala contractantul
căruia i se pretinde executarea prestaţiei pe care şi-a asumat-o de către partenerul său contractual
într-un moment când nici acesta nu-şi executase propria lui prestaţie.
Excepţia de neexecutare devine operantă în prezenţa următoarelor condiţii cumulative:
să existe o neexecutare, fie ea chiar parţială, dar importantă a obligaţiilor contractualmente
stabilite;
obligaţiile neexecutate să fie reciproce şi să-şi aibă temeiul în acelaşi contract;
neexecutarea lor (adică a obligaţiilor) să nu se datoreze faptei celui care invocă excepţia de
neexecutare, ci să fie determinată de o altă împrejurare (precum: forţa majoră sau culpa debitorului)
care nu-i este imputabilă lui;
prin natura sa, raportul contractual să comporte aplicarea regulii executării simultane a
obligaţiilor celor două părţi.
Invocarea excepţiei de neexecutare are ca efect suspendarea executării contractului care
rămâne operantă până când partea care pretinde executarea obligaţiei de către partenerul său
contractual, fără să-şi fi executat propria sa obligaţie, îşi modifică atitudinea trecând la executarea
prestaţiei ce-i incumbă.
Rezoluț iunea contractului comercial internaț ional
În caz de neexecutare de către una din părţi a obligaţiilor contractualmente asumate, cealaltă
parte, care şi-a executat propriile sale obligaţii poate cere rezoluţiunea sau după caz, rezilierea
contractului.
Rezoluţiunea. Se concretizează în desfiinţarea contractului de comerţ internaţional cu titlu
de sancţiune, la cererea uneia din părţi (cea care şi-a executat prestaţia) pe motivul că cealaltă parte
nu şi-a executat culpabil obligaţiile ce-i incumbă.
Sfera de aplicare a rezoluţiunii în raporturile de comerţ internaţional este mai restrânsă decât
în circuitul civil lipsit de elementele de extraneitate, deoarece rezoluţiunea vizează prin excelenţă
contractele sinalagmatice cu executare simultană, iar în comerţul internaţional ponderea
covârşitoare o au contractele de lungă durată cu executare succesivă şi ca urmare acestea sunt
supuse rezilierii, iar nu rezoluţiunii care este restrânsă la contractele cu executare imediată, uno ictu.
În doctrină, unii autori susț in că rezoluţiunea contractului de comerţ internaţional se face
prin simpla declaraţie notificată celeilalte părţi42.
Alţi autori reţin că rezoluţiunea contractelor de comerţ internaţional are caracter judiciar,
ceea ce implică pe de o parte necesitatea pronunţării sale de către organul de jurisdicţie, iar pe de
Radu Gheorghe Geamănu, Dreptul comerț ului internaț ional, partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureș ti,
2008, pag. 122.
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altă parte recunoaşterea în beneficiul creditorului a unui drept de opţiune între a cere obligarea
debitorului la executarea în natură a contractului şi a cere obligarea acestuia la despăgubiri. Această
opinie este însuşită şi în unele hotărâri arbitrale ( de ex. Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
Bucureşti).
În sprijinul celei de a doua opinii se învederează 43 că din punct de vedere practic,
rezoluţiunea oricărui contract comportă inevitabil şi obligarea părţii în culpă la plata de despăgubiri
în favoarea contractanţilor care au cerut rezoluţiunea, precum şi înapoierea de către pârât câtre
reclamant a prestaţiei executate de acesta din urmă. Dar aceste consecinţe se pot produce numai prin
efectul unei hotărâri arbitrale sau judecătoreşti, care, constatând neexecutarea contractului de către
pârât, dispune rezoluţionarea contractului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară perfectării lui
(restitutio in integrum). Fără o sentinţă judiciară susceptibilă de executare silită chiar într-o ţară
străină ar fi greu de imaginat realizarea în fapt a unui veritabil restitutio in integrum.
Este de remarcat însă că în cazul contractelor de comerţ internaţional rezoluţiunea comportă
ca notă de specificitate faptul că debitorul se află, prin simpla ajungere la scadenţă, de plin drept în
întârziere. Părţile au libertatea să evite soluţionarea diferendului lor pe cale jurisdicţională
convenind un pact comisoriu prin care să prevadă că în caz de neexecutare la termen a prestaţiei
uneia dintre ele rezoluţiunea contractului operează de plin drept, fără a fi nevoie de îndeplinirea
vreunei formalităţi în acest sens. Dar un asemenea pact comisoriu nu-l îndreptăţeşte pe cel păgubit
prin rezoluţiunea contractului să se obț ină despăgubiri de la partenerului său contractual prin
propria sa putere. Într-o astfel de ipoteză (presupunând că diferendul între părţi persistă în ce
priveşte consecinţele desfiinţării contractului lor) în final este necesară intervenţia organului de
jurisdicţie la cererea reclamantului interesat pentru a reglementa repunerea partenerilor contractuali
în situaţia anterioară.
Efectele rezoluţiunii, indiferent dacă aceasta este judiciară sau convenţională, pot fi
sintetizate astfel:
contractul se desfiinţează retroactiv (ex tunc) din chiar momentul perfectării lui;
părţile sunt repuse în situaţia anterioară;
contractantul care şi-a executat prestaţia asumată ori s-a declarat gata să o execute şi poate
proba această împrejurare are îndreptăţirea să pretindă şi să obţină despăgubiri de la cealaltă parte
contractantă pentru acoperirea prejudiciului suferit datorită neexecutării contractului de către
partenerul său.
Rezilierea contractului comercial internaț ional. Constituie sancţiunea, concretizată în
desfiinţarea cu efecte numai pentru viitor (ex nunc) a contractelor sinalagmatice cu executare
succesivă care primeşte aplicarea în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiei de către una din părţi.
Ca şi rezoluţiunea, rezilierea poate opera fie de plin drept, fie în temeiul unui pact comisoriu
convenit de părţi. În primul caz ea trebuie constatată şi pronunţată de către organul de jurisdicţie, iar
în cel de-al doilea caz operează în puterea convenţiei părţilor, intervenţia organului de jurisdicţie
fiind necesară numai dacă există diferend între părţi cu referire la modul de interpretare sau în ce
priveşte executarea acelei convenţii.
Producând efecte numai pentru viitor, rezilierea nu vizează ceea ce s-a executat până la
momentul consumării ei. Prestaţiile executate până la acel moment nu sunt supuse restituirii. Ele
sunt pierdute. În urma rezilierii nu se mai execută prestaţii în baza contractului desfiinţat. Dacă
totuşi s-ar îndeplini acte de executare de către una dintre părţi şi după acest moment, prestaţiile
respective sunt supuse restituirii celui care le-a executat.
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3. Riscurile în contractele comerciale internaț ionale
Executarea contractelor sinalagmatice poate fi afectată de anumite evenimente care
fac imposibilă sau prea oneroasă prestaț ia uneia dintre părț ile contractante. Denumite de
doctrină riscuri contractuale, asemenea evenimente se întâlnesc atât în dreptul comun, cât ș i în
contractele comerciale internaț ionale, mai ales în contractele încheiate pe termen lung.
Riscul contractual a fost definit ca fiind un eveniment care poate sa se produca dupa
incheierea contractului, independent de culpa vreuneia dintre parti si care, daca se realizeaza, poate
provoca pierderi pentru cel putin una dintre parti, afectand echilibrul stabilit la data incheierii
contractului.
Avand în vedere natura lor, riscurile pot fi economice, politico-administrative, evenimente
naturale.
La rândul lor, riscurile economice se împart în riscuri valutare ș i riscuri nevalutare.
Riscurile economice valutare constau în modificarea cursului de schimb al monedei de plata
faț ă de moneda de referinț ă (de calcul, de cont).
Riscurile economice nevalutare constau, în principal, în modificări ale conjuncturii
economice pe o anumită piaț ă comercială, care pot să afecteze prestaț ia unei părţi mai ales în
contractele pe termen lung (de ex., modificarea preț urilor materiilor prime, materialelor, energiei,
forţei de muncă, tarifelor de transport, primelor de asigurare, comisioanelor, dobânzilor bancare,
taxelor vamale, schimbarea condiț iilor privind transferul de tehnologie ș i transferul drepturilor de
proprietate industrială în general, schimbarea raportului dintre cerere ș i ofertă cu privire la bunurile
care fac obiectul contractului etc.).
Alte categorii de riscuri economice nevalutare (de ex., insolvabilitatea sau falimentul
debitorului, neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaț iilor contractuale) vizează
orice contract de comerț international (nu numai contractele pe termen lung) ș i pot fi contracarate
de părț i prin stipularea unor clauze contractuale sau prin alte mijloace juridice de
generală aplicare (de ex., constituirea gajului, ipotecii). Asemenea riscuri economice nevalutare se
pot produce ca urmare a voinț ei debitorului sau independent de voinț a lui, datorită unor cauze
străine; de aceea în doctrină s-a remarcat că aceste împrejurări vor fi luate în considerare ca riscuri
contractuale doar dacă s-au produs datorită unei cauze straine. Dacă s-au produs din culpa
debitorului obligaț iei contractuale, este exclusă ideea de risc şi se angajează răspunderea civilă a
acestuia.
Riscurile politico-administrative sunt generate de unele măsuri adoptate de state sau de
organizaţii internaţionale între momentul încheierii contractului şi cel al finalizării executării lui (de
ex., blocada economica, conflictele militare, embargoul, insurecţia, adoptarea de măsuri restrictive
antidumping sau alte masuri de protecţie a concurenţei etc.).
Evenimentele naturale (cutremure, inundatii sau alte calamitati) prezintă interes pentru
regimul juridic al contractelor cu executare succesivă mai ales când au caracteristicile forţei majore.
Riscurile politico-administrative şi calamităţile naturale, împreuna cu riscurile economice
nevalutare formează, lato sensu, categoria riscurilor nevalutare, privite ca alternativă la riscurile
valutare. Riscurile valutare si nevalutare, prin specificul lor, sunt imprevizibile, dar nu ș i
insurmontabile. Numai forta majora este invincibilă.
În ceia ce priveș te suportarea riscurilor în contractele translative de drepturi reale, care
constituie majoritatea în comerț ul internaț ional, sunt aplicabile cel puț in următoarele soluț ii:
a) deoarece aceste contracte au ca obiect bunuri generice (mărfuri), transferul riscurilor
operează în momentul preluării mărfii de către cumpărător;
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b) părț ile pot stabili ca transferul riscurilor să aibă loc într-un moment ulterior încheierii
contractului, fie în mod direct prin clauze explicite în acest sens, fie în mod indirect, prin
încorporare contractuală a unor reguli sau uzanț e codificate care prevăd o asemenea soluț ie;
c) transferul riscurilor nu este neapărat legat de transferul proprietăț ii, ci sunt frecvente
situaț iile în care marfa circulă pe riscul cumpărătorului, rămânând însă în proprietatea
vânzătorului, de ex. la vânzarea CFR sau CIF INCOTERMS 2010.

4. Interpretarea contractelor comerciale internaț ionale
Interpretarea ca instituț ie juridică cuprinzând ansamblul de reguli pentru determinarea
înț elesului exact ș i complet al conț inutului contractului, prezintă o deosebită importanț ă ș i în
cadrul contractelor comerciale internaț ionale, deoarece constituie o operaț iune indispensabilă în
procesul executării acestor contracte, atât de către părț ile contractante, cât ș i, în cazul ivirii unui
litigiu între ele, pentru pronunț area unei hotărâri judecătoreș ti sau arbitrale în cauză.
Principalele reguli de drept comun de interpretare a contractelor comerciale
internaț ionale, cu aplicaț ii specifice pentru aș a contracte sunt următoarele44:
Interpretarea contractelor după intenț ia comună a părț ilor
Această regulă consacrată ș i în art. 725 alin. 2, C. Civil al R. M. îș i găseș te o largă
aplicare la nivelul contractelor comerciale internaț ionale.
Este expres stabilită în art. 8 alin. 1 al Convenț iei de la Viena din 1980, în Principiile
UNIDROIT (art. 4.1 alin. 1 ș i art. 4.2 alin. 1) ș i în art. 5.101 din Principiile Dreptului European al
Contractelor.
În cazul în care intenț ia comună a părț ilor nu poate fi stabilită, în practica internaț ională
comercială s-au consacrat unele criterii cu ajutorul cărora s-ar putea identifica manifestarea de
voinț ă respective. Astfel un criteriu care s-a impus (preluat din sistemul de drept anglo-saxon) este
cel al noț iunii de „persoană rezonabilă”, adică intenț ia pe care ar putea s-o aibă orice altă parte
contractantă rezonabilă din lumea afacerilor comerciale internaț ionale, „având aceiaș i pregătire
ș i aflată în aceiaș i situaț ie ca cealaltă parte contractantă”45.
Acestă concepț ie este utilizată în art. 8 alin. 2 din Convenț ia de la Viena din 1980 ș i în
Principiile UNIDROIT (art. 4.1 alin. 2 ș i art. 4.2 alin. 2).
În ipoteza în care intenț ia comună a părț ilor nu se poate suficient stabili din prevederile
contractului, urmează ca aceasta să fie stabilită prin recurgerea la alte criterii care pot fi obiective
sau subiective, ca de ex. împrejurările în care a fost încheiat contractul, categoria profesională din
care fac parte părț ile, uzanț ele comerciale în domeniul de activitate respectiv, comportarea
părț ilor după încheierea contractului, obiș nuinț ele care s-au stabilit între părț i etc. În acest sens,
sunt stipulate prevederi în art. 8 alin. 2 din Convenț ia de la Viena din 1980 ș i în Principile
UNIDROIT (art. 4.3).
Principiul bunei credinț e ș i al loialităț ii comerciale
Contractele urmează a fi interpretate potrivit principiului bunei credinț e. Acest principiu
este consacrat în art. 725 alin. 1, C. Civil al R. M. ș i cunoaș te o aplicare constantă ș i în privinț a
Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea generală, Ed. Universul
Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 514 - 515.
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interpretării contractelor comerciale internaț ionale. Întrucât buna credinț ă se prezumă, rezultă că
reaua credinț ă trebuie dovedită orice mijloc de probă fiind admis. Principiul bunei credinț e este
consacrat ș i de către Convenț ia de la Viena (1980), în art. 7 alin. 1.
În domeniul contractelor comerciale internaț ionale acest principiu se coroborează cu cel al
loialităț ii comerciale. „Loialitatea comercială se apreciază obiectiv (abstract), în funcț ie de
comportamentul unui comerciant rezonabil, aflat în aceiaș i situaț ie”46. Este vorba de loialitatea
care trebuie să existe în relaț iile comerciale internaț ionale ș i nu de cea care există.
Acest principiu este consacrat ș i în art. 1.7 al Principiilor UNIDROIT, fiind unul imperativ,
textul precizând că fiecare parte trebuie să acț ioneze conform bunei credinț e ș i loialităț ii
comerciale în comerț ul internaț ional, iar părț ile nu pot exclude sau limita această obligaț ie.
Principiul dat urmăreș te ș i reprimarea abuzului de drept în contractele comerciale
internaț ionale, abuzul de drept fiind acea comportare răuvoitoare, care are loc mai ales atunci când
una dintre părț i exercită un drept urmărind doar prejudicierea celeilalte părț i sau în alt scop decât
cel pentru care dreptul i-a fost acordat sau când exercitarea dreptului este disproporț ionată faț ă de
rezultatul avut în vedere iniț ial47.
Interpretarea literală a contractului sau principiul „parol evidence rule”
Conform acesteia, întâlnită în dreptul englez, instanț ei sesizată nu îi este permis să recurgă
la interpretarea contractului, atunci când studiind textul contractului rezultă fără echivoc voinț a
comună a părț ilor. Corespunde regulii latine „in claris non fit interpretatio”, utilizată ș i în alte
sisteme de drept, de ex. cel italian.
Prin urmare nu vor fi supuse interpretării acele clauze contractuale din care rezultă cu
claritate intenț ia comună a părț ilor, indiferent de faptul că de ex. în dreptul englez voinț a
părț ilor poate fi dedusă prin prisma a două criterii: obiectiv ș i subiectiv.
Interpretarea contractelor pe baza de obicei (uzanț e), echitate ș i lege
Consacrat în art. 726 ș i 727 C. Civil al R. M., acest principiu de interpretare este recunoscut
ș i aplicat, în mod explicit sau implicit, în contractele comerciale internaț ionale ș i în practica
arbitrală.
În comerț ul internaț ional interpretarea după uzanț ele comerciale internaț ionale
reprezintă un criteriu specific.
În ceia ce priveș te Principiile UNIDROIT, această regulă de interpretare este consacrată în
art. 4.3 lit. b) ș i f) deopotrivă cu principiul intenț iei comune a părț ilor.
Potius ut valeat sau clauzele contractuale îndoielnice se intepretează în sensul de a
produce efecte juridice, ș i nu în sensul de a nu produce
Acest principiu este prevăzut în art. 729 C. Civil al R. M. ș i este expresia adagiului latin
”actus interpetandus est potius ut valeat quam ut pereat”. Se aplică în cadrul relaț iilor comerciale
internaț ionale, având la bază considerentul conform căruia nu este de conceput ca participanț ii la
aceste relaț ii fiind comercianț i – profesioniș ti, să fi inserat în contractul lor clauze fără intenț ia
ca ele să producă efecte juridice48.
Acest principiu este consacrat în art. 4.5 din Principiile UNIDROIT, precum ș i în
legislaț iile unor state ( de ex. art. 1367 C. Civil italian; art. 1157 C. Civil francez ).
Interpretarea potrivit naturii contractului
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Acest principiu este prevăzut în art. 729 alin. 2, C. Civil al R.M ”termenii polisemantici se
interpretează în sensul care corespunde mai mult naturii contractului”, ș i este aplicat inclusiv în
cadrul contractelor comerciale intenaț ionale. Având in vedere evoluț ia relaț iilor comerciale
internaț ionale în care se manifestă tot mai des standartizarea ș i uniformizarea contractelor, prin
intermediul condiț iilor generale, a modelelor specifice pentru unele ramuri de activitate, a
contractelor-tip etc., se impune astfel, cu atât mai mult, aplicarea acestui principiu.
Principiile UNIDROIT prevăd acest principiu de interpretare în art. 4.3 lit. d)., împreună cu
principiul intenț iei comune a părț ilor. Este stipulat ș i în art. 5.105 din Principiile Dreptului
European al Contractelor, inclusiv în legislaț iile altor state de ex. art. 1268 ali. 1 ș i 2 C. Civil
român, art. 1158 C. Civil francez, art. 1369 C. Civil italian.
Interpretarea coordonată a clauzelor contractelor
Este prevăzută de art. 728 C. Civil al R.M. potrivit căreia ”clauzele contractuale se
interpretează în contextul întregului contract”. Această regulă este aplicabilă inclusiv atunci când
părț ile au prevăzut explicit în contract că anumite clauze de o importanț ă deosebită sunt
esenț iale, drept urmare clauzele esenț iale ar putea să fie ca bază de interpretare pentru întregul
contract, iar ulterior să fie folosite ș i la interpretarea celorlalte clauze secundare.
În acest sens Principiile UNIDROIT prevăd că termenii ș i expresiile vor fi interpretate prin
raportare la contractul sau declaraț ia în care apar, în ansamblul lor (art. 4.4)
Regula in dubio pro reo
Regula este consacrată de art. 732 alin. 2 C. Civil al R.M. „În caz de dubiu, contractul se
interpretează în favoarea celui care a contractat obligaț ia ș i în defavoarea celui care a stipulat-o”.
A fost aplicată în numeroase cazuri ș i de către practica arbitrală de comerț internaț ional.
În acelaș i timp, este frecvent aplicată excepț ia de la acest principiu, care funcț ionează în
materia contractului de vânzare, inclusiv a contractului de vânzare comercială internaț ională,
potrivit căreia orice clauză obscură sau insidioasă se interpretează în contra vânzătorului.
Interpretarea ș i adăugarea clauzelor omise
Principiile UNIDROIT adoptă o regulă specială de interpretare a clauzelor omise într-un
contract, în art. 4.8.
Potrivit acestuia, atunci când părț ile contractante nu au convenit în privinț a unei prevederi
importante pentru determinarea drepturilor ș i obligaț iilor lor, lipsa poate fi suplinită printr-o
clauză asemănătoare. Pentru a se determina ceia ce reprezintă o clauză asemănătoare trebuie avute
în vedere, printre alț i factori, următoarele: a) intenț ia părț ilor; b) natura ș i scopul contractului;
c) buna credinț ă; d) ceea ce este rezonabil.
Acest articol consacră de fapt argumentul de analogie ubi eadem est ratio eadem solutio esse
debet (unde se aplică acelaș i raț ionament, se aplică aceiaș i soluț ie).
Principalele reguli de interpretare a contractelor comerciale internaț ionale după
reguli specifice sunt:
Interpretarea ț inând seama de caracterul internaț ional al contractului
La interpretarea contractelor comerciale internaț ionale trebuie să se ț ină seam de
caracterul lor internaț ional ș i de necesitatea de a se promova soluț ii pe cât posibil unitare de
interpretare a acestora.
Această regulă de interpretare este prevăzută în art. 7 din Convenț ia de la Viena (1980) cu
referire la interpretarea propriilor norme, dar ea se extinde ș i asupra contractelor de vânzare
internaț ională de mărfuri pe care convenț ia le reglementează.
Interpretarea contractelor pe baza uzanț elor comerciale internaț ionale ș i a
obiș nuinț elor care s-au stabilit între părț i
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Acest principiu este de foarte mare importanț ă ș i de o aplicare generală, fiind consacrat
explicit în art. 9 din Convenț ia de la Viena (1980), precum ș i de Principiile UNIDROIT (art. 4.3
lit. b) ș i f), coroborat cu art. 1.9.
Exemple de aplicare a acestui principiu:
În cazul unui conflict dintre o uzanț ă sau o obiș nuinț ă stabilită între părț i ș i o clauză
contractuală expresă prevalează clauza contractuală;
Atunci când părț ile utilizează în contracte expresii, formule sau clauze tipice (”terms” în
limba engleză), obiș nuite în comerț , interpretarea acestora se face după sensul în care sunt folosite
în practica larg recunoscută ș i respectată în comerț ul internaț ional. Această regulă se deduce din
prevederile art. 9 alin. 2 din Convenț ia de la Viena (1980).
În cazul în care termenii folosiț i de părț i au corespondent în uzanț e codificate pe plan
internaț ional ca, de ex., Incoterms 2010, ei vor fi interpretaț i în conformitate cu aceste uzanț e.
Uzanț ele codificate pe plan internaț ional prevalează, în principiu, ca reguli de intepretare
asupra uzanț elor locale.
Neconcordanț a existentă între exemplarul de contract aflat în mâna vânzătorului ș i cel aflat
în mâna cumpărătorului se interpretează în defavoarea vânzătorului, deoarece întocmirea proiectului
de contract revine în mod uzual, în practica intenaț ională vânzătorului.
Dacă în contract suma de plată este scrisă în cifre ș i litere, în caz de neconcordanț ă
primează cea menț ionată în litere. Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în cifre, fie
în litere, în caz de neconcordanț ă se va ț ine seama de suma cea mai mică (in dubio pro debitori).
Principiul cooperării părț ilor contractante
Acest principiu, care constituie o aplicaț ie specifică a ideii de bună credinț ă ș i a
principiului ”nemo auditur propriam tupitudinem allegans” (nimeni nu poate invoca in sustinerea
intereselor sale propria sa culpa, adagiu latin potrivit căruia nimeni nu poate să obț ină foloase
invocand propria sa vina, incorectitudine, necinste, si nici sa se apere valorificând un asemenea
temei) din dreptul comun, este în mod constant recunoscut în practica contractuală ș i arbitrală de
comerț internaț ional, fiind valabilă atât pentru faza încheierii contractului, cât ș i pe tot parcursul
executării acestuia, inclusiv în domeniul răspunderii contractuale 49 . De exemplu, pe tărâmul
răspunderii contractuale, este admis în mod constant în comerț ul internaț ioanl că partea care
invocă o încălcare a contractului de către cealaltă parte trebuie să i-a măsurile rezonabile, în
funcț ie de împrejurări, pentru a limita pierderea ș i câș tigul nerealizat ca urmare a încălcării. Dacă
ea neglijează să facă acest lucru, cealaltă parte poate cere o reducere a daunelor-interese egală cu
mărimea pierderii care ar fi putut fi evitată.
Atare prevedere există în art. 77 al Convenț iei de la Viena (1980). Principiile UNIDROIT
consacră principiul cooperării în art. 5.1.3
Reguli specifice de interpretare pentru contractele încheiate pe bază de clauze
prestabilite
Contractele comerciale înternaț ionale care se încheie pe bază de clauze prestabilite ridică
ridică anumite probleme specifice de interpretare.
a) Clauzele prestabilite sunt considerate încorporate în contract numai dacă o parte contractantă
s-a referit la ele ș i cealaltă parte le-a acceptat în mod explicit sau în lipsa unei asememenea
aceptări, dacă aplicarea acestor clauze constituie o obiș nuinț ă între părț i ( în sensul că au fost
acceptate în mod explicit în relaț iile anterioare dintre părț i) sau sunt utilizte în mod curent (ca
uzanț e) în ramura de comerț internaț ional la care se referă contractul, iar părț ile nu le-au exclus
în mod expres.
Dragoș -Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, partea generală, Ed. Universul
Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 525-526.
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Principiile UNIDROIT prevăd această regulă în contextul reglementării clauzelor standard
(art. 2.1.19).
b) Atunci când o clauză prestabilită, prin conț inutul sau prin exprimarea sa, prezintă un
caracter neuzual, astfel încât cealaltă parte contractantă (aderentul) nu se putea aș tepta la ea în mod
rezonabil, această clauză nu este incorporată contractual decât dacă a fost acceptată de aderent în
mod expres.
Principiile UNIDROIT adoptă o reglementare similară în art. 2.1.20.
c) În caz de ambiguitate clauzele prestabilite (mai ales, condiț iile generale) propuse de una din
părț i sunt interpretate în defavoarea acesteia. Această regulă de interpretare exprimată prin adagiul
„in dubio contra stipulantem”, care îș i are izvorul principal în prinipiul de de generală aplicare din
materia probaț iunii, conform căruia ”sarcina probei incumbă celui care afirmă (un drept, o
pretenț ie), iar nu celui care neagă” (onus probandi incumbit ejus qui dicit, non qui negat), îș i
găseș te o largă aplicare ș i în materia contractelor comerciale internaț ionale.
Art. 4.6 din Principiile UNIDROIT consacră această regulă în următorii termeni: ”În caz de
ambiguitate, clauzele unui contract se interpretează, de preferinț ă, împotriva părț ii care le-a
propus”.
d) Atunci când există neconcordanț ă între o clauză convenită expres de părț i (scrisă de mână
sau dactilografiată ș i semnată de acestea) ș i una prestabilită, prevalează cea dintâi.
Principiile UNIDROIT prevăd această regulă astfel: „în caz de conflict între o clauză
standard ș i o clauză care nu este standard, aceasta din urmă prevalează” (art. 2.1.2).
e) Pentru situaț ia în care ambele părț i propun propriile lor condiț ii generale, iar între acestea
există neconcordanț e, principiile UNIDROIT în art. 2.1.22 prevede că, totuș i, contractul se
încheie pe baza clauzelor convenite ș i a oricăror clauze standard comune părț ilor în ceia ce
priveș te conț inutul cu excepț ia cazului în una dintre părț i fie anterior, fie ulterior ș i fără
întârziere notifică cealaltă parte că nu intenț ionează să fie ț inută de un astfel de contract.
O altă soluț ie în atare caz, ar fi aceia în care se va ț ine seama cu precădere de clauzele
prestabilite propuse de cumpărător, dacă din împrejurări nu rezultă altfel. Această regulă constituie
o consecinț ă firească a mecanismului încheierrii conractului, ș i anume a faptului că propunerea
cumpărătorului (la care se anexează de regulă, condiț iile sale generale) este ulterioară celei a
vânzătorului ș i are valoarea unei noi oferte (contraoferte), pe care vânzătorul, dacă nu a respins-o
în termen rezonabil, înseamnă că a acceptat-o. O asemenea soluț ie se deduce ș i prin aplicarea pe
cale de analogie, în materia clauzelor prestabilite, a dispoziț iilor art. 19 din Convenț ia de la Viena
(1980).
5. Executarea contractelor comerciale internaț ionale
Executarea voluntară în natură a obligaț iilor contractuale
De regulă, executarea obligaţiei se face în mod voluntar de către debitor prin aducerea la
îndeplinire a oricărei prestaț ii liberatorii indiferent de obiectul ei. Obligaț ia trebuie execuată în
mod corespunzător, cu bună credinț ă, la locul ș i în momentul stabilit.
Părț ile îşi aleg locul executării obligaț iei de plată, prin stipularea acesteia în contract sau
executarea în locul care ar rezulta din natura operaț iunii ori din intenț ia părț ilor. Executarea
obligaț iei contractuale are loc, în absenț a unei stipulaț ii exprese a locului în contract, în locul
unde cel ce s-a obligat îşi avea stabilimentul sau, cel puț in, domiciliul ori reşedinț a, la formarea
contractului.
Plata trebuie făcută:
imediat, la data facturării mărfii;
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la expirarea termenului suspensiv, în situaț ia în care obligaț ia este astfel afectată(termenul
uzual este regula, iar excepț ia termenul esenț ial);
în cazul decontărilor bancare prin incasso documentar, termenul de plată curge de la data când
factura şi documentele însoț itoare ale mărfii au ajuns la cumpărător;
în situaț ia în care plata se face prin acreditiv documentar, termenul este data înscrisă pe el.
Executarea silită în natură a obligaț iilor contractuale
Se recurge de către creditor la executarea silită a obligaț iilor asumate, dacă acestea nu sunt
executate în mod voluntar. Executarea silită, specifică obiectului fiecărui contract, este dispusă de
către o instanț ă de judecată, creditorul primind astfel prestaț ia datorată ori, dacă preferă,
despăgubiri. În situaț ia în care obiectul obligaț iei este o sumă de bani, ea va fi executată în natură.
Creditorul este îndreptăț it să ceară executarea silită în natură a obligaț iei, dacă obiectul acesteia
constă în a da bunuri de gen, pe care debitorul le deț ine, dar refuză să le individualizeze şi să le
predea.
Principiile UNIDROIT consacră o secț iune specială, numită „Dreptul la executare” în art.
7.2.1 - 7.2.5, executării în natură a obligaț iilor.
Astfel, atunci când debitorul care este obligat să plătească o sumă de bani nu face acest
lucru, creditorul poate cere plata (art. 7.2.1). Această prevedere reflectă principiul general acceptat
conform căruia plata unei sume de bani datorată în baza unei obligaț ii contractuale poate fi cerută
oricând, ș i dacă nu este executată, poate fi intentată o acț iune în justiț ie.
Atunci când debitorul datorează o obligaț ie diferită de cea de a plăti o sumă de bani ș i nu
execută această obligaț ie, creditorul poate cere executarea, cu excepț ia în care: a) executarea
obligaț iilor este imposibilă în drept sau în fapt; b) executarea obligaț iilor sau, atunci când este
relevantă, executarea silită este nerezonabilă de oneroasă sau de scumpă; c) creditorul poate obț ine
executarea în mod rezonabil din altă sursă; d) executarea are un caracter exclusiv personal; e)
creditorul nu cere executarea într-un termen rezonabil după ce a luat cunoș tinț ă sau ar fi trebuit să
ia cunoș tinț ă de neexecutare (art. 7.2.2).
Dreptul la executare include, dacă este cazul, dreptul de a cere repararea sau înlocuirea
obiectului, precum ș i orice alt mijloc legal de remediere a unei executări defectuoase. Dispoziț iile
articolelor 7.2.1 – 7.2.2 se aplică în consecinț ă (art. 7.2.3). Acest articol reproduce în esenț ă
prevederile art. 46 din Convenț ia de la Viena din 1980.
Art. 7.2.4 prevede posibilitatea instanț ei de a aplica debitorului o penalitate judiciară.
Atunci când instanț a dispune ca debitorul să execute contractul, aceasta poate de asemenea să
decidă ca partea să plătească o penalitate dacă nu respectă hotărârea. Penalitatea va fi plătită
creditorului, în afară de cazul în care dispoziț iile imperative ale legii forului nu stabilesc altfel.
Plata penalităț ii către creditor nu exclude dreptul acestuia din urmă de a solicita plata de
despăgubiri.
Creditorul care a solicitat executarea unei obligaț ii nepecuniare, dar care nu a primit
respectiva executare în termenul stabilit sau, în lipsa stabilirii unui astfel de termen, într-un termen
rezonabil, se poate prevala de orice alt remediu contractual.
Dacă hotărârea unei instanț e statale sau a unui tribunal arbitral cu privire la executarea unei
obligaț ii nepecuniare nu poate fi executată silit, creditorul se poate prevala de orice alt remediu
contractual (art. 7.2.5).
6. Răspunderea contractuală în comerț ul internaț ional
În cazul în care ne găsim în faț a neexecutării voluntare a obligaț iilor stipulate, în
contractele comerciale internaț ionale se recurge la executarea prin echivalent. În această situaț ie
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sunt aplicabile regulile răspunderii contractuale50, dacă sunt întrunite condiț iile acesteia, adică:
existenț a faptului ilicit, producerea prejudiciului, raport de cauzalitate între faptul ilicit şi
prejudiciul cauzat şi existenț a vinovăț iei debitorului.
În contractele comerciale internaț ionale fapta ilicită constă în:
a) neexecutarea de către debitor a obligaț iilor contractuale;
b) executarea acestor obligaț ii într-un mod necoresunzător;
c) executarea lor cu întârziere;
În cazul executării cu întârziere a obligaț iilor, debitorul poate fi obligat la plata unor
despăgubiri (daune-interese).
Despăgubirile se pot solicita ș i în alte cazuri, de ex., în situaț iile în care creditorul
apelează la executarea silită în natură a obligaț iei, la executarea coactivă, în caz de executare
necorespunzătoare a obligaț iilor contractuale de către debitor.
Convenț ia de la Viena (1980) prevede că o parte a contractului de vânzare-cumpărare nu
pierde dreptul de a cere daune-interese dacă îș i exercită dreptul de a recurge la un alt mijloc în
cazul încălcării obligaț iilor de către cealaltă parte.
Principiile Unidroit în art. 7.4.1 stipulează că orice neexecutare a unei obligaț ii dă
creditorului dreptul la daune-interese, cu titlu exclusiv sau complementar cu alte mijloace legale de
sancâionare, cu excepț ia cazurilor exoneratoare de răspundere.
Daunele-interese sunt compensatorii dacă se acordă pentru neexecutarea totală sau numai
parţială a prestaţiei. Acest gen de daune are menirea de a înlocui executarea în natură şi de aceea nu
pot fi cumulate cu o astfel de executare.
Daunele-interese sunt moratorii atunci când se acordă pentru întârzierea debitorului în
executarea obligaţiei sale. Acest gen de daune având caracterul unei sancţiuni aplicată datornicului,
pot fi cumulate cu executarea obligaţiei în natură.
Evaluarea daunelor-interese se poate face pe trei căi şi anume: legală (adică prin lege),
judiciară (adică de către tribunalul arbitral sau de către instanţa judecătorească de drept comun) şi
convenţională (adică de părţi prin convenţia lor).
Părț ile contractante pot, prin convenț iile pe care le încheie, să modifice clauzele privind
răspunderea contractuală, agravând sau micș orând întinderea răspunderii debitorului51. De regulă,
se procedează la limitarea răspunderii contractuale.
Părț ile pot stipula clauze privind limitarea în timp a răspunderii, clauze privind limitarea
daunelor pentru care se va răspunde, clauze referitoare la limitarea răspunderii la un cuantum
predeterminat, clauze privind reducerea nivelului răspunderii, clauze referitoare la suprimarea
solidarităț ii pasive.
Legislaț iile unor state 52 , precum ș i unele convenț ii internaț ionale interzic anumite
clauze limitative de răspundere pentru a nu îngădui abuzul părț ilor ș i a periclita principiul
egalităț ii juridice între ele.
7. Exonerarea de răspundere în comerț ul internaț ional
Forț a majoră este principala cauză străină exoneratoare de răspundere în contractele civile
ș i comerciale, fiind frecvent întâlnită în practica relaț iilor comerciale internaț ionale.

50

Dumitru Mazilu, Dreptul comerț ului internaț ional, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 2000,

pag. 128.
51
52

Ibidem, pag. 129.
Codul comercial român, de ex.
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Un regim special al forț ei majore este reglementat de art. 79 din Convenț ia de la Viena
(1980), fără însă ca termenul de forț ă majoră să fie utilizat explicit în convenț ie.
Principiile UNIDROIT reglementează forț a majoră în art. 7.1.7.
Cazul fortuit este o altă cauză exoneratoare de răspundere în comerț ul internaț ional.
Pentru a produce efectele specifice, cazul fortuit trebuie să îndeplinească aceleaș i condiț ii ca ș i
forț a majoră. Cazul fortuit, ca ș i forț a majoră trebuie interpretate restrictiv, aș a încât, dacă
părț ile au prevăzut în contract numai forț a majoră drept cauză exoneratoare de răspundere, acest
efect nu se poate conferi ș i unui caz fortuit.
O altă cauză de exonerare de răspundere este culpa creditorului (art. 80 Convenț ia de la
Viena din 1980).
De asemenea, este cauză exoneratoare de răspundere ș i fapta terț ului subcontractant (art.
79 alin. 2 Convenț ia de la Viena din 1980).
TEMA VI. CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE INTERNAȚ IONALĂ

1. Noţiunea ș i caracteristica generală a contractului de vânzare – cumpărare
internaţională
Vânzarea - cumpărarea este un contract prin care părţile, vânzător şi cumpărător, se obligă,
reciproc, să transmită proprietatea unui bun în schimbul unui preţ.
Principala reglementare în materie o formează Convenţia Naţiunilor Unite asupra
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri încheiată la Viena, la 11 aprilie 1980, care a intrat
în vigoare la 1 ianuraie 1988.
Caracterele juridice comune ale contractului de vânzare – cumpărare sunt următoarele:
bilateral sau sinalagmatic;
cu titlu oneros;
comutativ;
translativ de proprietate.
Caracterele juridice specifice sunt: comercialitatea şi internaţionalitatea.
Pentru determinarea caracterului internaţional, Convenţia Naţiunilor Unite asupra
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 1980 prevede că dispoziţiile acesteia se aplică
contractelor de vânzare de mărfuri în care părț ile contractante îşi au sediul în state diferite.
2. Obligaţiile vânzătorului
Art. 34 din Convenţia de la Viena enumeră obligaţiile vânzătorului:
să predea mărfurile
să transfere proprietatea asupra mărfurilor
să remită documentele referitoare la mărfuri
obligaţia de conformitate
obligaţia de garanţie pentru evicţiune
obligaț ia de conservare a mărfurilor
Obligaţia de predare a mărfurilor
Locul predării mărfurilor
Convenţia de la Viena reglementează locul predării mărfii prin mai multe soluţii, aplicabile
în scară:
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a) marfa se socoteşte predată în cazul în care ea este pusă la dispoziţia cumpărătorului în locul
prevăzut în contract (se respectă voinţa pătţilor);
b) în cazul în care contractul nu prevede nimic în ceea ce priveşte locul predării mărfii, marfa se
socoteşte predată în momentul în care ea este remisă primului transportator;
c) în cazul în care este vorba de un bun individual–determinat sau de un bun determinat prin
caractere generice, dar care trebuie prelevat dintr-o masă aflată într-un anumit loc special, marfa se
socoteşte predată în momentul în care este pusă la dispoziţia cumpărătorului în acel loc special;
d) dacă nu ne aflăm în niciuna din situaţiile anterioare, marfa se socoteşte predată la sediul
vânzătorului din momentul încheierii contractului (ea este pusă la dispoziţia cumpărătorului).
Din punct de vedere al predării mărfurilor, Convenţia de la Viena prevede principiul că
marfa este cherabilă, iar nu portabilă (cumpărătorul trebuie să vină la sediul vânzătorului).
Momentul predării mărfurilor.
Există mai multe soluţii, aplicabile:
a) în cazul în care o asemenea dată este prevăzută în contract sau este determinabilă în funcţie
de contract, momentul predării este la acea dată;
b) în cazul în care în contract este prevăzută ca dată a predării o perioadă de timp – de ex.: luna
decembrie 2006, trimestrul I din 2007 – prin contract trebuie să se prevadă căreia dintre părţi îi
revine dreptul de a alege ziua exactă pentru predare. Dacă prin contract nu se prevede acest lucru,
vânzătorului îi revine dreptul de a alege data exactă, cu obligaţia de a-l anunţa din timp pe
cumpărător;
c) în cazul în care nu este prevăzută o dată ș i nici printr-o perioadă, conform Convenţiei de la
Viena predarea trebuie făcută într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului.
Obligaţia de transfer a proprietăţii
Art. 34 menţionează explicit această obligaţie, dar ea nu este reglementată în conţinutul
Convenţiei de la Viena. Acest lucru se datorează faptului că statele care au participat la elaborarea
Convenţiei de la Viena nu s-au înţeles în ceea ce priveşte momentul şi modul de transmitere a
proprietăţii. Astfel, rezultă că se vor aplica normele de drept internaţional privat, norme
conflictuale, şi se va trimite la normele unui stat la care normele conflictuale trimit.
Obligaţia de remitere a documentelor referitoare la marfă
Vânzătorul este obligat să remită cumpărătorului documentele prevăzute în contract. Dacă
nu există o prevedere în acest sens, el trebuie să remită documentele care, în mod rezonabil şi
potrivit uzanţelor, însoţesc mărfurile respective.
Obligaţia de conformitate
Convenţia de la Viena adună în această noţiune toate elementele ce ţin de marfă. Astfel, prin
obligaţia de conformitate se înţeleg cantitatea, calitatea, tipul, ambalajul şi conformitatea mărfii.
Conform acestei obligaţii, marfa trebuie să respecte anumite condiţii. Ea trebuie să fie
conformă prevederilor contractului. În lipsă de o prevedere privind aceste elemente, marfa se
socoteşte conformă dacă ea este adecvată întrebuinţărilor la care servesc în mod obişnuit mărfuri de
acelaşi tip sau, în cazul în care vânzătorul a cunoscut că marfa urmează a avea o întrebuinţare
specială, dacă ea este adecvată acelei întrebuinţări.
Obligaţia de garanţie pentru evicţiune
Conform Convenţiei de la Viena vânzătorul trebuie să predea mărfurile libere de orice drept
sau pretenţie a unui terţ, exceptând cazurile în care cumpărătorul acceptă să preia mărfurile chiar şi
în aceste condiţii.
Regula este deci că vânzătorul trebuie să predea mărfurile libere de orice drept sau pretenţie
a unui terţ.
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Excepţia permite cumpărătorului să cumpere o marfă chiar dacă există o pretenţie din partea
unui terţ şi, întrucât textul nu distinge, poate fi vorba chiar de o acţiune în revendicare. Rezultă că,
teoretic, se poate vinde şi bunul altuia, fără ca prin aceasta contractul să aibă vreo problemă privind
valabilitatea lui. Acest lucru se întâmplă pentru că în comerţul internaţional majoritatea bunurilor
sunt generice şi fungibile sau pentru că, teoretic, vânzătorul poate cumpăra o marfă de pe piaţă şi o
poate revinde.
Obligaţia de conservare a mărfurilor. Această obligaţie este comună ambelor părţi şi este
reglementată în Capitolul V, Secţiunea VI a Convenţiei de la Viena din 11 aprilie 1980. Obligaţia
de conservare a mărfurilor constituie o aplicare a principiului colaborării care trebuie să existe între
părţi. Conform art. 85, când cumpărătorul întârzie să preia mărfurile predate sau nu plăteşte preţul,
în cazul în care plata preţului şi predarea trebuie să se facă simultan, vânzătorul dacă are mărfurile
în posesia sau sub controlul său, trebuie să ia măsuri rezonabile pentru ale asigura conservarea,
ţinând seama de împrejurări. El este îndreptăţit să le reţină până ce va obţine de la cumpărător
rambursarea cheltuielilor sale rezonabile.
3. Obligaţiile cumpărătorului
Art. 53 din Convenţia de la Viena prevede două obligaţii ale cumpărătorului:
obligaţia de plată a preţului;
obligaţia de preluare a mărfii.
Mai există o obligaţie a cumpărătorului, pe care art. 53 nu o prevede: cumpărătorul este
obligat să precizeze caracteristicile mărfii, în cazul în care marfa se produce după aceste
caracteristici.
Obligaţia de plată a preţului
În ceea ce priveşte întinderea acestei obligaţii, Convenţia de la Viena defineşte plata preţului
ca fiind îndeplinirea de către cumpărător a oricărui act care să permită transferul preţului către
vânzător.
În legătură cu determinarea preţului, Convenţia de la Viena prevede o regulă şi o situaţie
specială.
Regula, prevăzută în art. 14 al convenţiei, este că preţul trebuie să fie determinat sau cel
puţin determinabil.
Situaţia specială (sub influenţa dreptului anglo-saxon şi a particularităţilor comerţului
internaţional) este prevăzută de art. 55, care menţionează că vânzarea este valabil încheiată chiar
dacă preţul nu este determinat şi nici determinabil. În această ipoteză se procedează la determinarea
preţului de către un terţ, care este de regulă un expert, dar poate fi şi un judecător sau un arbitru.
Convenţia instituie o prezumţie legală relativă de determinare a preţului: dacă preţul nu este
determinat şi nici determinabil, se prezumă că părţile s-au referit în mod tacit la preţul practicat în
mod obişnuit în momentul încheierii contractului în ramura comercială respectivă pentru aceleaşi
mărfuri vândute în împrejurări comparabile. Ideea este in favori negotii, adică pentru salvarea
contractului.
Locul plăţii preţului:
a) la locul stabilit în contract (prevalează voinţa părţilor);
b) în cazul în care nu este nimic prevăzut în contract, la sediul vânzătorului;
c) în cazul în care în contract s-a prevăzut că plata se face contra documentelor (payment
against documents) plata trebuie făcută la locul remiterii mărfurilor sau documentelor. De ex.: în
cazul mărfurilor încărcate pe un vas documentul este conosamentul.
Momentul plăţii preţului:
a) preţul trebuie plătit la momentul prevăzut în contract
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b) în lipsă de prevedere, preţul trebuie plătit în momentul în care, conform contractului,
vânzătorul pune la dispoziţia cumpărătorului fie mărfurile, fie documentele reprezentative ale
acestora (ex.: conosamentul)
c) dacă nu ne aflăm în situaţiile anterioare, vânzătorul poate face din plată o condiţie a remiterii
mărfurilor sau documentelor şi în acest caz plata trebuie să fie anterioară remiterii mărfurilor sau
documentelor.
Obligaţia de preluare a mărfurilor
Conform Convenţiei de la Viena cumpărătorul trebuie să îndeplinească orice act, care în
mod rezonabil permite vânzătorului să predea marfa.
Obligaţia de precizare a caracteristicilor mărfii
În cazul în care marfa se produce pe baza specificaţiilor precizate de cumpărător (ex.:
model, mostră, comandă), cumpărătorul este obligat să transmită specificaţiile respective pentru a
permite vânzătorului să producă marfa.
4. Răspunderea părț ilor în contractul de vânzare-cumpărare internaț ională
Mijloacele de care dispune cumpărătorul în caz de neexecutare a obligaț iilor de către
vânzător
Convenţia de la Viena prevede în primul rând faptul că în cazul încălcării obligaţiilor de
către vânzător, cumpărătorul are două posibilităţi:
să-şi exercite drepturile pe care Convenţia de la Viena le prevede la art. 46 – 52;
să ceară daune interese prevăzute la art. 74 -77.
Drepturile prevăzute de art. 46 – 52:
Există o prevedere prealabilă – Convenţia de la Viena interzice judecătorului sau arbitrului,
adică autorităţii însărcinate cu soluţionarea litigiului, să acorde vânzătorului un termen de graţie. În
schimb, Convenţia de la Viena reglementează posibilitatea şi chiar obligaţia în anumite cazuri a
cumpărătorului de a acorda vânzătorului un termen suplimentar pentru executare.
Drepturile cumpărătorului
a) cumpărătorul poate să ceară executarea în natură a obligaţiilor de cătra vânzător;
b) cumpărătorul poate să ceară anumite drepturi speciale în cazul în care vânzătorul a încălcat
obligaţia de conformitate;
c) cumpărătorul poate să ceară rezoluţiunea contractului.
În continuare vom analiza pe rând aceste drepturi ale cumpărătorului.
a) Convenţia prevede la art. 46: cumpărătorul poate cere vânzătorului executarea oricăreia
dintre obligaţiile sale, cu excepţia cazului în care cumpărătorul s-a prevalat de un mijloc
incompatibil cu o asemenea cerere (ex.: a cerut rezoluţiunea contractului).
b) În cazul în care vânzătorul nu şi-a respectat o obligaţie specifică – obligaţia de
conformitate – cumpărătorul are la dipoziţie anumite drepturi speciale:
1. cumpărătorul poate cere vânzătorului predarea unor mărfuri de înlocuire în cazul în care
lipsa de conformitate constituie o contravenţie esenţială la contract şi dacă a fost cerută de
cumpărător într-un termen rezonabil.
În acest context, constatăm introducerea unei noţiuni specifice noi în Convenţia de la Viena,
ș i anumea, cea de „contravenţie esenţială”. Convenţia foloseşte noţiunea de „contravenţie la
contract”, care semnifică o încălcare la contract.
Art. 25 din Convenţia de la Viena oferă definiț ia „contravenţiei esenţiale”, precizând că o
contravenţie la contract săvârşită de una din părţi este esenţială atunci când cauzează celeilalte părţi
un prejudiciu prin care o privează în mod substanţial de ceea ce aceasta era în drept să aştepte de la
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contract, în afară de cazul în care partea în culpă nu a prevăzut un astfel de rezultat, iar o persoană
rezonabilă, cu aceeaşi pregătire şi aflată în aceeaşi situaţie nu l-ar fi prevăzut nici ea53.
Elementele definiţiei:
se consideră o încălcare esenţială la contract contravenţia săvârşită de una din părţi atunci
când cauzează un prejudiciu celeilalte părţi;
prejudiciul constă în faptul că cealaltă parte este lipsită în mod substanţial de ceea ce ea era în
drept să se aştepte de la contract. Această idee este asemănătoare cu ideea de cauză din dreptul
nostru. Noţiunea acoperă atât noţiunea de cauză din dreptul romanist, cât şi pe cea de consideration
din dreptul anglo-saxon. Cele două noţiuni nu sunt identice însă;
excepţie: partea în culpă, deşi sunt îndeplinite primele două condiţii, nu va fi socotită în
contravenţie esenţială dacă ea nu a prevăzut rezultatul păgubitor pentru cealaltă parte şi o persoană
rezonabilă, cu aceeaşi pregătire şi aflată în aceeaşi situaţie nu l-ar fi prevăzut nici ea. Deci, partea
care nu l-a executat este considerată exonerată de răspundere dacă nu a prevăzut rezultatul, iar
atitudinea ei este analizată după un criteriu obiectiv, iar nu subiectiv, personal.
2. cumpărătorul poate cere vânzătorului repararea lipsei de conformitate, în afară de cazul în
care această soluţie ar fi nerezonabilă în funcţie de împrejurări.
3. cumpărătorul poate cere o reducere de preţ, proporţională cu diferenţa dintre valoarea
mărfii care a fost predată şi valoarea pe care marfa ar fi trebuit să o aibă, dacă nu ar fi existat lipsa
de conformitate.
4. vânzătorul poate cere ca însuşi cumpărătorul să repare lipsa de conformitate pe cheltuiala
vânzătorului; cumpărătorul trebuie însă să accepte.
c) rezoluţiunea contractului este reglementată după sistemul anglo-saxon, printr-o distincţie
între obligaţia de predare a mărfii şi celelalte obligaţii. Există două ipoteze:
dacă vânzătorul nu a executat oricare dintre obligaţiile sale, cu excepţia obligaţiei de predare a
mărfii, contractul va fi rezolvit dacă încălcarea este esenţială.
dacă vânzătorul nu şi-a respectat obligaţia de predare a mărfii, cumpărătorul este obligat să
acorde vânzătorului un termen suplimentar pentru executare. Dacă vânzătorul nu predă marfa nici în
termenul suplimentar acordat de cumpărător, contravenţia se socoteşte esenţială şi contractul va fi
rezolvit.
Rezultă astfel că rezoluţiunea se leagă de contravenţia esenţială.
Mijloacele de care dispune vânzătorul în cazul neexecutării obligaţiilor de către
cumpărător
Vânzătorul are la dispoziţie 3 instrumente de angajare a răspunderii cumpărătorului:
1. vânzătorul poate cere plata preţului (executarea în natură), cu excepţia cazului în care s-a
prevalat de un mijloc incompatibil cu respectiva cerere;
2. vânzătorul poate declara contractul rezolvit, în primul rând în caz de neexecutare de către
cumpărător a oricărei obligaţii contractuale constituind o contravenţie esenţială la contract, iar în al
doilea rând, dacă cumpărătorul nu-şi execută obligaţia de plată a preţului sau nu preia marfa predată
în termenul suplimentar acordat de către vânzător (încălcarea acestui termen reprezintă o
contravenţie esenţială la contract);
3. vânzătorul dispune de anumite drepturi speciale dacă cumpărătorul nu-şi execută obligaţia de
a specifica elementele caracteristice ale mărfii. În acest caz vânzătorul poate efectua singur
specificarea potrivit nevoilor cumpărătorului care îi sunt cunoscute.
Amânarea executării obligaț iilor contractuale
Dragoș -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Ș erban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerț ului
internaț ional, Tratat, partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 65-66.
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Instituț ia amânării executării obligaț iilor, de sorginte anglo-saxonă, este asemănătoare cu
excepț ia de neexecutare a contractului (exceptio non adimplenti contractus) din dreptul romanist
(romano-germanic). Între cele două instituț ii există importante asemănări, dar ș i deosebiri.
Asemănările constau mai ales în faptul că ele se aplică în împrejurări similare ș i au efecte similare,
ș i anume amândouă permit părț ii care le invocă să obț ină, fără intervenț ia instanț ei de
judecată sau de arbitraj, o suspendare a executării obligaț iilor sale până în momentul în care
cealaltă parte îș i va îndeplini obligaț iile sale sau va acorda garanț ii suficiente de bună executare.
Deosebirile constau în faptul că în timp ce excepț ia de neexecutare este un mijloc de apărare aflat
la dispoziț ia părț ii căreia i se pretinde executarea obligaț iilor ce îi revin fără ca cealaltă parte să
le fi executat pe ale sale, amânarea executării obligaț iilor în reglementarea Convenț iei este o
modalitate prin care o parte ia iniț iativă suspendării executării obligaț iilor care îi incumbă atunci
când există indicii serioase că cealaltă parte nu va executa o măsură esenț ială a propriilor
obligaț ii, iniț iativă care trebuie urmată de o notificare adresată celeilalte părț i54.
În conformitate cu art. 71, alin. 1, o parte poate să amâne executarea obligaţiilor sale când,
după încheierea contractului, rezultă că cealată parte nu va executa o parte esenţială a obligaţiilor ce
îi revin din cauza:
a) unei grave insuficienț e a capacităț ii de executare a acestei părț i sau a insolvabilităț ii
sale;
b) modului în care se pregăteș te să execute sau execută contractul;
Conform art. 71, alin. 2 vânzătorul care se află în situaț ia prevăzută la alin. 1 al art. 71, are
dreptul de a stopa mărfurile aflate în curs de transport către cumpărător.
Conform art. 71 alin. 3, partea care amână executarea, înainte sau după expedierea
mărfurilor, trebuie să adreseze o notificare în acest scop celeilalte părț i ș i trebuie să procedeze la
executare dacă cealaltă parte dă garanț ii suficiente de bună executare a obligaț iilor sale.
Notificarea este supusă sistemului expediț iei, potrivit art. 27 din Convenț ie.
Neefectuarea notificării nu afectează dreptul părț ii de a amâna executarea obligaț iilor sale
dacă sunt întrunite condiț iile exercitării acestui drept, ci atrage numai suportarea prejudiciului pe
care cealaltă parte le-ar fi putut evita dacă ar fi fost notificată.
Transferul riscurilor de la vânzător la cumpărător
În privinț a momentului transferului riscrurilor trebuie făcută o distincţie după cum
contractul implică sau nu transportul mărfurilor.
Dacă contractul implică transportul mărfurilor, avem următoarele două situaț ii:
a) dacă vânzătorul trebuie să remită marfa transportatorului într-un loc determinat, atunci
riscurile se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa este remisă în acel loc;
b) dacă vânzătorul nu trebuie să remită marfa într-un loc determinat, atunci transmiterea
riscurilor are loc în momentul remiterii mărfii primului transportator.
Dacă contractul nu implică transportul mărfurilor, atunci sunt posibile următoarele două
ipoteze:
a) dacă cumpărătorul este ţinut să preia marfa într-un alt loc decât la sediul vânzătorului,
riscurile se transmit în momentul în care predarea este făcută în acel loc;
b) în toate celelalte cazuri transferul riscurilor are loc în momentul în care marfa este pusă la
dispoziţia cumpărătorului.
În toate cazurile, pentru a opera transferul riscurilor, este necesar ca marfa să fie
individualizată ca fiind pentru acel cumpărător.
Daunele-interese
Dumitru Mazilu, Dreptul comerț ului internaț ional, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 2000,
pag. 170-171.
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Daunele-interese pot fi acordate pentru neexecutarea oricăror obligaţii contractuale.
Daunele-interese pot fi cumulate cu celelalte mijloace de care dispune după caz vânzătorul sau
cumpărătorul55.
Potrivit art. 74 din Convenţia de la Viena, daunele-interese acoperă atât pierderea suferită –
damnum emergens, cât şi câştigul nerealizat – lucrum cessans.
Potrivit art. 74 aceste daune-interese nu pot fi superioare pirderii suferite şi câştigului
nerealizat pe care partea în culpă le-a prevăzut sau ar fi trebuit să le prevadă la momentul încheierii
contractului. Deci, potrivit Convenţiei de la Viena sunt reparabile doar daunele previzibile.
Convenţia de la Viena reglementează anumite modalităţi specifice da calcul a daunelorinterese. Astfel, art. 75 reglementează executarea coactivă: atunci când contractul este rezolvit, iar
cumpărătorul, într-o manieră rezonabilă şi într-un termen rezonabil după rezolvire a procedat la o
cumpărare de înlocuire sau la o vânzare compensatorie, partea care cere daune poate obţine
diferenţa dintre preţul contractual şi preţul cumpărării de înlocuire sau a vânzării compensatorii.
Dacă contractul este rezolvit, iar mărfurile au un preţ curent pe piaţă, atunci se pot cere
daune echivalente cu diferenţa dintre preţul contractual şi preţul curent al respectivelor mărfuri.
În ceia ce priveș te dobânzile, acestea sunt datorate în cazul neexecutării unei obligaţii
având ca obiect o sumă de bani. Potrivit art. 78, dacă o parte nu plăteşte preţul sau oricare altă
sumă datorată, cealaltă parte are dreptul la dobânzi asupra sumei respective.
Exercitarea dreptului la dobânzi nu prejudiciază asupra daunelor – interese pe care partea
îndreptăţită are posibiltaatea să le ceară sub forma despăgubirilor, posibilitatea cumulării fiind
admisă.
Exonerarea de răspundere. Forț a majoră.
Forţa majoră este reglementată în art. 79 din Convenţia de la Viena, text care nu utilizează
însă sintagma de „forţă majoră”.
Potrivit art. 79, o parte este exonerată de răspundere pentru neexecutarea oricărei obligaţii
contractuale, dacă dovedeşte că neexecutarea a fost determinată de o piedică îndeplinind
următoarele condiţii cumulative:
a) să fie independentă de voinţa părţii care o invocă;
b) partea să nu se fi putut aştepta în mod rezonabil în momentul încheierii contractului la
apariţia unei asemenea piedici;
c) să fie imprevizibilă şi insurmontabilă, adică partea nu o poate preveni şi nici depăşi, nici nu
poate să-i prevină sau să-i depăşească efectele.
În ceia ce priveș te invocarea forț ei majore, partea care a suferit împrejurarea de forţă
majoră trebuie să-l avertizeze pe cocontractant despre obstacolul apărut şi despre efectele pe care
acesta le are asupra capacităţii sale de executare a contractului.
În lipsa notificării într-un termen rezonabil din momentul în care partea care nu şi-a executat
obligaţia cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască respectivul obstacol, această parte va datora dauneinterese, dar care nu sunt datorate pentru neexecutarea obligaţiei contractuale, ci pentru prejudiciul
cauzat prin lipsa notificării respectivului obstacol. Deci, lipsa notificării nu implică decăderea din
dreptul de a invoca forţa majoră, dar partea va suporta daune-interese pentru prejudiciul pe care
cocontractantul l-ar fi putut evita dacă ar fi fost notificat la timp.
5. Prescripţia extinctivă în materie de vânzare internaț ională
Prescripţia extinctivă în materie de vânzare internaț ională este reglementată de „Convenţia
asupra prescripţiei în materie de vânzare internaţională de mărfuri”, adoptată la New York în 1974.
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Convenţia a fost adoptată sub auspiciile ONU, ca şi Convenţia de la Viena. Întrucât Convenţia de la
New York este anterioară Convenţiei de la Viena, în 1980 ea a fost amendată cu un Protocol pentru
armonizarea prevederilor sale cu prevederile Convenţiei de la Viena.
R. Moldova a aderat la Convenţia de la New York şi la Protocolul de amendare a acestei
Convenţii la 01.03.1998.
Prevederile Convenţiei de la New York, ca şi cele ale Convenţiei de la Viena, au un caracter
supletiv. Deci părţile pot înlătura de la aplicare total sau parţial prevederile Convenţiei de la New
York.
Domeniul de aplicare al Convenţiei este corespunzător domeniului de aplicare al Convenţiei
de la Viena, pentru că reglementează prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri.
Din punct de vedere personal, Convenţia de la New York se aplică atunci când părţile îşi au
sediul în state contractante diferite sau atunci când regulile de drept internaţional privat conduc la
aplicarea legii unui stat parte la Convenţie.
Din punct de vedere material, potrivit art. 1 din Convenţia de la New York, „prin prezenta
Convenţie sunt determinate condiţiile în care drepturile şi acţiunile reciproce ale unui cumpărător şi
ale unui vânzător, născute dintr-un contract de vânzare internaţională de mărfuri, nu mai pot fi
exercitate ca urmare a expirării unui interval de timp, numit termen de prescripţie („limitation” în
limba engleză)56.
Potrivit art. 8 din Convenţia de la New York, termenul de prescripţie este de 4 ani.
Potrivit art. 23 din Convenţie, se prevede o limitare generală a termenului de prescripţie.
Astfel, indiferent de cauzele de încetare a curgerii termenului de prescripţie sau de prelungire a
termenului de prescripţie, termenul general de prescripţie expiră cel mai târziu la 10 ani de la
momentul la care a început să curgă.
Începutul prescripţiei
Convenţia de la New York reglementează o regulă generală şi o serie de reguli speciale.
Regula generală este consacrată în art. 9 din Convenţie, potrivit căruia, termenul de
prescripţie începe să curgă de la data la care acţiunea poate fi exercitată.
Convenţia de la New York instituie de asemenea o serie se reguli speciale, care, ca şi în
dreptul intern, nu constituie excepţii de la regula generală, ci aplicaţii ale regulii generale în anumite
cazuri particulare57.
În primul rând, în cazul acţiunii rezultate din încălcarea contractului, termenul de prescripţie
începe să curgă de la data încălcării.
În al doilea rând, în cazul acţiunii întemeiate pe neconformitatea mărfii, termenul de
prescripţie începe să curgă de la data la care marfa a fost în mod efectiv remisă cumpărătorului sau
de la data la care oferta de remitere a fost refuzată de cumpărător. Acţiunea are în vedere acţiunile
bazate pe vicii aparente ale mărfii.
În al treilea rând, în cazul acţiunii întemeiate pe dol, termenul de prescripţie începe să curgă
de la data la care dolul a fost descoperit sau în mod raţional trebuia să fie descoperit. Deci,
Convenţia de la New York fixează două momente de la care termenul de prescripţie poate să
înceapă să curgă:
un moment subiectiv – data de la care dolul a fost descoperit;
un moment obiectiv – data de la care dolul trebuia, în mod raţional, să fie descoperit.
Acest moment obiectiv se determină prin raportare la o persoană rezonabilă, aflată în aceeaşi
situaţie.
Pentru detalii, Dragoș -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Ș erban-Alexandru Sitaru, Dreptul
comerț ului internaț ional, Tratat, partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 152-160.
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În al patrulea rând, dacă există o garanţie expresă pe durata unui termen determinat, atunci
termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care cumpărătorul notifică vânzătorului faptul
că motivează exercitarea acţiunii, însă cel mai târziu de la data expirării garanţiei. Prin urmare avem
2 momente:
primul moment este cel la care se constată viciile;
cel de-al doilea moment este cel al datei expirării garanţiei.
În al cincilea rând, în materia rezoluţiunii contractului (dacă o parte declară rezoluţiunea
contractului). Putem întâlni alte două ipoteze:
a) dacă declararea rezoluţiunii intervine înaintea datei de executare a contractului, data
scadenţei, atunci termenul de prescripţie curge de la data la care declaraţia este notificată celeilalte
părţi;
b) dacă rezoluţiunea este declarată după data fixată pentru executare, atunci termenul de
prescripţie curge de la data fixată pentru executare.
Încetarea curgerii termenului de prescripţie
Această instituţie este cunoscută în dreptul naț ional ca „întreruperea cursului prescripţiei”.
Cazurile de încetare a curgerii termenului de prescripţie58:
a) Termenul încetează să curgă la îndeplinirea de către creditor a unui act introductiv al oricărei
proceduri împotriva debitorului. Poate fi vorba de o procedură judiciară, arbitrală sau
administrativă. Potrivit Convenţiei de la New York este necesar ca procedura să se finalizeze printro hotărâre asupra fondului cauzei. Nu intervine un asemenea caz de încetare a termenului de
prescripţie dacă creditorul renunţă la proces, dacă procedura se perimă, dacă procedura este
anulabilă sau dacă instanţa dispune încetarea procesului.
b) Termenul încetează să curgă la îndeplinirea de către creditor a oricărui alt act cu efect
întreruptiv potrivit legii statului unde debitorul îşi are sediul. Acest caz este prevăzut în completarea
primului.
c) Termenul încetează să curgă în cazul recunoaşterii de către debitor a obligaţiei pe care acesta
o are faţă de creditor. Potrivit art. 20 din Convenţia de la New York termenul de prescripţie
încetează atunci când, înainte de expirarea acestuia, debitorul recunoaşte datoria pe care o are faţă
de creditor. Potrivit acestui articol, recunoaşterea trebuie făcută, ca regulă, în scris. Totuşi, acelaşi
text acceptă valoarea unei recunoaşteri tacite, dacă este vorba de plata dobânzilor sau de executarea
parţială a unei obligaţii de către debitor.
Prelungirea termenului de prescripţie
Este o situaţie similară cu cea din dreptul intern numită „suspendarea cursului prescripţiei”.
Convenţia de la New York reglementează o singură cauză de prelungire a termenului
prescripţiei, în art. 21. Această cauză vizează ipoteza forţei majore.
Nici Convenţia de la New York nu foloseşte noţiunea de „forţă majoră”, după cum nu o face
nici Convenţia de la Viena. Însă, din condiţiile prevăzute de art. 21 rezultă că este vorba de o cauză
de forţă majoră definită sintetic, adică prin elementele constitutive ale forţei majore.
Termenul de prescripţie se prelungeşte cu 1 an din momentul în care anumite împrejurări ce
au intervenit au încetat să existe, împrejurări ce trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiț ii:
nu sunt imputabile creditorului;
creditorul nu le putea evita şi nici învinge;
aceste împrejurări îl aduc pe creditor în imposibilitatea de a face să înceteze cursul
prescripţiei.
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Efectele expirării termenului de perscripţie
Potrivit art. 25 din Convenţia de la New York, niciun drept nu este recunoscut şi nici nu
devine executoriu în nicio procedură începută după expirarea termenului de prescripţie.
Potrivit art. 26, dacă debitorul execută obligaţia după expirarea termenului de prescripţie, el
nu are dreptul să ceară restituirea, chiar dacă în momentul executării ignora faptul că termenul de
prescripţie era expirat. Deci, expirarea termenului de prescripţie nu stinge şi dreptul subiectiv, ci
doar dreptul la acţiune.
6. Forme speciale ale vânzării internaț ionale de mărfuri59
Vânzarea-cumpărarea prin bursă
Bursa este o piaț ă specializată, care funcț ionează conform unor proceduri sub
supravegherea ș i controlul statului. Bursa este o instituț ie specifică economiei de piaț ă, care
intermediază tranzacț iile comerciale, având un rol recunoscut în formarea preț urilor mondiale ș i
extinderea comerț ului internaț ional. Cele mai importante funcț ii ale burselor sunt:
Piaț ă principală de mărfuri ș i valori. Bursele reprezintă un loc de întâlnire a intereselor
comercianț ilor, care îș i intermediază afacerile pe baza cererii ș i ofertei;
De influenț are a preț urilor ș i formare a acestora la nivel mondial;
Facilitarea acoperirii a necesităț ilor de materii prime, contribuind la încheierea rapidă a
tranzacț iilor;
Informarea comercianț ilor. În ultimele decenii a sporit rolul buirselor în colectarea
informaț iilor în domenii importante, precum cel economic ș i juridic;
Stimularea ș i realizarea operaț iunilor speculative. Această funcț ie a caracterizat ș i
continuă să definească întreaga activitate desfăș urată la bursă, constituind una din raț iunile
majore de a fi a acestor instituț ii în lumea afacerilor.
Bursel pot fi clasificate după mai multe criterii:
A. Din punct de vedere juridic:
a) Burse publice – instituț ii cu caracter nelucrativ, organizate ș i administarte de stat. La
etapa actuală numărul acesta este redus;
b) Burse private – sub formă de societăț i pe acț iuni cu capital privat, cu caracter
nelucrativ, cum sunt de ex. bursele din SUA sau cu caracter lucrativ care se întâlnesc în diferite
ț ări din Europa.
B. Din puct de vedere al numărului de membri:
a) Burse închise – limitate la numărul de membri fondatori;
b) Burse deschise – în care numărul membrilor fondatori poate fi suplimentat într-o anumită
proporț ie.
C. Din punct de vedere al obiectului lor:
a) Burse de mărfuri – specializate pe mărfuri individuale, grupuri de mărfuri din aceiaș i
categorie economică sau pe mărfuri generale;
b) Burse de valori – la care se negociază titluri financiare (valori mobiliare), în principal
acț iuni ș i obligaț iuni;
c) Burse maritime – la care se negociază încheierea contractului de transport maritim pentru
mărfuri (charter party), stabilindu-se, în principal, chiria transportului, cunoscută cu denumirea de
navlu (freight);
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d) Burse de asigurări – la care se negociază încheierea poliț elor de asigurare – stabilinduse, în principal, primele de asiguare ș i cuantumul despăgubirilor la care se angajaează părț ile
semnatare.
D. Din punct de vedere al modalităț ilor fizice de încheiere a tranzacț iilor:
a) Burse tradiț ionale (clasice) – la care negocierile pot avea loc prin strigare (open outcry)
în zone speciale ale clădirii bursei, prin înscriere pe tablă, afiș aj electronic ș i alte metode
asemănătoare;
b) Burse moderne – burse de mărfuri sau de valori cu un sistem funcț ional, bazat pe
sistemul de comunicaț ii ș i informaț ional computerizat.
Bursa bazată pe conferinț a telefonică, de ex. între Londra ș i Wellington, privind comerț ul
cu lână;
Bursa computerizată, de ex. NASDAQ;
c) Burse mixte – la care negocierile se desfăș oară după ambele metode, în funcț ie de tipul
activului negociat, de ex. European Exchange din Amsterdam.
Vânzarea-cumpărarea prin licitaț ie
Licitaț ia este definită ca o piaț ă de mărfuri sau servicii care concentrează cererea ș i oferta
în timp ș i spaț iu, cu specificul că oferta se concentrează într-un timp foarte scurt fie ca o ofertă
efectivă de mărfuri, fie scriptic sub formă de documentaț ie. Alț i autori consideră licitaț ia o
vânzare către cel care oferă preț ul cel mai mare sau invers, o cumpărare de la cel care îș i oferă
marfa la preț ul cel mai mic.
Licitaț iile pot fi clasificate după mai multe criterii:
A. În funcț ie de aria geografică:
a) Licitaț ii locale, la care participă firme dintr-o singură ț ară;
b) Licitaț ii internaț ionale, la care participă firme din două sau mai multe ț ări. Acestea
pot fi, la rândul lor, licitaț ii de export, care sunt organizate de exportator ș i licitaț ii de import,
care sunt organizate de importantor.
B. În funcț ie de obiectul lor, distingem:
a) Licitaț ii de mărfuri;
b) Licitaț ii de investiț ii;
c) Licitaț ii de servicii.
C. În funcț ie de numărul participanț ilor:
a) Licitaț ii deschise, la care numărul participanț ilor este nelimitat;
b) Licitaț ii închise, la care participarea se face numai pe bază de invitaț ie specială.
D. În funcț ie de modul de organizare:
a) Licitaț ii periodice, organizate de întreprinderi specializate în licitaț ii;
b) Licitaț ii ocazionale, organizate direct de vânzător sau de cumpărător.
E. Conform naturii operaț iunii, există:
a) Licitaț ii organizate de vânzător;
b) Licitaț ii organizate de cumpărător.
Procedura licitaț iei
Licitaț iile pentru vânzarea mărfurilor pot fi organizate direct de producător, de către
vânzător sau de organizaț ii specializate de comerț (agenț i specializaț i, numiț i auctionbrokers), iar unele cazuri, organizarea se realizează cu participarea băncilor.
Cumpărătorii, odată cu înscrierea de participare la licitaț ie, sunt obligaț i să depună o
cauț iune sub formă de garanț ie bancară sau o sumă în numerar. Cauț iunea are drept scop
asigurarea participării la licitaț ie a persoanelor înscrise, precum ș i să-l determine pe cel care
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câș tigă licitaț ia să preia marfa. Renunț area la participare ș i refuzul de a prelua marfa se
soldează cu pierderea cauț iunii. Cauț iunea se restituie celor care nu au câș tigat licitaț ia.
O formă practicată de participanț ii la licitaț iile internaț ionale constă în prezentarea
ofertelor lor prin intermediul unor societăț i din ț ara unde se organizează licitaț ia, mai ales că în
unele ț ări această formă de ofertă (brokeraj) este obligatorie prin lege.
În cursul desfăș urării licitaț iei se pot utiliza 2 metode:
Metoda strigării preț ului pornind de la nivelul minim;
Metoda strigării preț ului maxim ca preț de pornire.
Principalele etape de desfăș urare a unei licitaț ii sunt: publicitatea; pregătirea ofertelor;
plata de către ofertant a garanț iei de participare.

TEMA VII. CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE ASIGURARE

1. Noț iunea ș i caracteristica generală a contractului internaț ional de asigurare
Contractul de asigurare este definit ca un act juridic prin care asiguratul se obligă să
plătească o primă asigurătorului, iar acesta să ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment,
obligându-se ca la producerea evenimentului să plătească asiguratului sau unei terţe persoane,
denumită beneficiar, o indemnizaţie (despăgubire sau sumă asigurată) în limitele convenite60.
Contractul internaț ional de asigurare are următoarele caractere juridice:
a) Contractul de asigurare internaţională este un contract consensual deoarece, pentru formarea
şi existenţa sa valabilă este necesară simpla exprimare a voinţei juridice a părţilor, neînsoţită de
vreo formă de publicitate juridică. Ca urmare, lipsa formei scrise nu va atrage nulitatea contractului
dar va determina numai limitarea posibilităţii de a dovedi existenţa şi conţinutul acestuia. în
practică, poliţa sau certificatul de asigurare, precum şi decontul de primă trimis asiguratului fac
dovada contractului de asigurare.
b) Contractul de asigurare internaţională este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece
esenţială în componenţă este reciprocitatea drepturilor şi obligaţiilor. Astfel, obligaţiei asiguratului
de a plăti prima de asigurare, îi corespunde obligaţia asigurătorului de a plăti indemnizaţia de
asigurare pentru pierderea ce a înregistrat-o ca urmare a producerii evenimentului asigurat, iar sub
aspectul drepturilor, se constată că asiguratul care a plătit prima de asigurare este îndreptăţit să fie
indemnizat de asigurător în caz producere a pierderilor. La rândul sau, asigurătorul nu este ţinut de
obligaţia de a plăti vreo indemnizaţie până la plata primei de asigurare aferente riscului şi este în
drept a o pretinde de la asigurat.
c) Contractul de asigurare internaţională este un contract cu titlu oneros, deoarece, în esenţă,
fiecare parte îşi doreşte obţinerea unui avantaj. Caracterul oneros este evident la contractul de
asigurare din reciprocitatea prestaţiilor, respectiv, la asigurat, plata primei de asigurare cu scopul de
a obţine protecţie şi în final indemnizarea pentru pierderea înregistrată ca urmare a producerii
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evenimentului asigurat, respectiv, pentru asigurător, primirea de prime de asigurare în schimbul
protecţiei acordate asiguratului şi a plăţii indemnizaţiei de asigurare.
d) Contractul de asigurare este un contract de tip aleatoriu, deoarece existenţa sau întinderea
prestaţiei părţilor depinde de un eveniment incert. Astfel, la încheierea contractului de asigurare nu
se poate calcula întinderea prestaţiilor, nu se poate cuantifica câştigul sau pierderea şi uneori nu se
ştie nici măcar dacă va exista un câştig sau o pierdere
e) Contractul de asigurare este un contract afectat de modalităţi, atât de termen cât şi de
condiţie. Modalitatea termenului se materializează în sensul că un contract de asigurare este
întotdeauna marcat de o dată de începere a răspunderii asigurătorului pentru consecinţele producerii
riscului subscris iar în ceea ce priveşte materializarea condiţiei, acesta începe să producă efecte
numai odată cu îndeplinirea condiţiei producerii evenimentului asigurat.
f) Sub aspectul efectelor produse, contractul de asigurare este un contract generator de drepturi
de creanţă deoarece acesta este constituit din drepturi şi obligaţii reciproce materializate în bani.
g) Contractul de asigurare este un contract de adeziune deoarece se încheie pe bazele
contractuale oferite de asigurător. Caracteristica unui asemenea contract o constituie faptul, că
clauzele sunt stabilite numai de una din părţi - asigurătorul - cealaltă parte având doar facultatea de
a le accepta ca atare sau să nu contracteze. în condiţiile economiei de piaţă asiguratul are
posibilitatea de a alege acele societăţi şi condiţii pe care le consideră ca fiind cele mai avantajoase
pentru el, la un moment dat.
h) Caracterul de unicitate a contractului de asigurare înseamnă că acesta se menţine unic pentru
întreaga sa durată, chiar şi atunci când ar suferi o împărţire pe termene periodice (această divizare
interesează numai modul de plată al primei). În cadrul unei perioade de asigurare determinată,
contractul poate fi modificat prin cererea asiguratului pentru includerea unui risc suplimentar.
i) Caracterul de executare succesivă constă în aceea, că executarea nu are loc dintr-o dată,
printr-o singură prestaţie, ci asiguratul este obligat să plătească primele în termenele stabilite, iar
asigurătorul să acorde continuu protecţie asiguratului prin asigurarea riscului.
Elementele esenț iale ale contractului de asigurare internaț ională
Contractul de asigurare conţine elemente esenţiale, care prin efectele juridice pe care le
produc, pot afecta chiar existenţa contractului sau clauze obişnuite ce nu afectează contractul sub
aspectul existenţei sale. De regulă, contractul de asigurare cuprinde două părţi principale61.
Prima parte conţine clauzele imprimate, sub forma unor extrase din condiţiile generale care
reglementează raporturile dintre asigurat şi asigurător, care sunt menite să atragă atenţia asiguratului
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.
A doua parte reprezintă părţile neimprimate ale documentului, care se referă, în principal, la
indicarea părţilor contractante, denumirea riscurilor, prima, suma asigurată şi durata contractului,
indicându-se data intrării în vigoare.
Pe lângă aceste două părţi principale, contractul de asigurare mai cuprinde şi alte menţiuni
specifice fiecărei ramuri de asigurare.
Sub aspect normativ, clauzele esenţiale ale contractului de asigurare sunt menţionate la
articolul 1308, alin. 3 Cod civil al R. Moldova ș i în art. 13 alin. 2 al Legii nr. 407 din 21.12.2006
cu privire la asigurări. Astfel contractul de asigurare trebuie să cuprindă următoarele elemente
esenţiale:
a) numele sau denumirea părţilor contractante, numărul de identificare de stat, domiciliul sau
sediul lor;
b) obiectul asigurării;
c) riscurile care se asigură;
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d) începutul şi durata asigurării;
e) suma asigurată;
f) prima de asigurare, locul şi termenele de plată;
g) modalitatea de modificare, reziliere şi încetare a contractului;
h) condiţiile de plată a despăgubirii de asigurare şi/sau a indemnizaţiei de asigurare;
i) drepturile şi obligaţiile părţilor;
j) răspunderea părţilor;
k) jurisdicţia soluţionării litigiilor;
l) alte clauze stabilite prin lege sau prin acordul părţilor.
Nerespectarea unora din clauzele privitoare la descrierea părţilor sau cele referitoare la plata
primei, existenţa sau nu a riscului la data încheierii contractului de asigurare, dă dreptul părţii
afectate de a cere rezilierea sau chiar rezoluţiunea contractului dacă încălcarea este culpabilă şi de
aşa manieră încât existenţa contractului nu mai poate fi menţinută.

2. Efectele contractului de asigurare internaț ională.
Ca orice contract sinalagmatic, contractul de asigurare dă naştere la drepturi şi obligaţii
corelative între părţi, care pot fi delimitate în funcț ie de perioada scursă până la apariț ia
evenimentului asigurat şi după apariț ia acestuia.
Drepturile şi obligaţiile părţilor până la apariț ia evenimentului asigurat.
Obligaţiile asiguratului.
În această perioadă asiguratul este obligat:
să plătească primele de asigurare;
să întreţină bunul asigurat în bune condiţii;
să ia măsurile necesare pentru prevenirea pagubelor;
să comunice asigurătorului împrejurările care apar în cursul executării contractului şi care
modifică avizarea iniţială a riscului de către asigurat.
Drepturile asiguratului.
Principalele drepturi ale asiguratului intervin în momentul producerii cazului asigurat şi pe
parcursul executării contractului, între acestea menţionăm:
dreptul de a modifica contractul, de exemplu posibilitatea de a schimba numele beneficiarului
asigurării sau modul de plată pentru prime, când ele se achită în rate;
dreptul de a încheia asigurări suplimentare;
dreptul de răscumpărare;
dreptul de a obţine împrumuturi asupra poliţelor de asigurare până la 75 % din suma de
răscumpărare, calculată în raport de timpul în care s-au plătit primele şi, cel mult până la data cererii
împrumutului.
Drepturile şi obligaţiile asigurătorului.
Pe timpul executării contractului, până la producerea cazului asigurat, asigurătorul are cu
precădere drepturi. Astfel, fiecărei obligaţii a asiguratului îi corespunde un drept al asigurătorului:
dreptul de a verifica existenţa bunului asigurat şi a modului în care acesta este întreţinut;
dreptul de a aplica sancţiuni legale când asiguratul a încălcat obligaţiile privind întreţinerea,
folosirea şi paza bunurilor asigurate.
Obligaţiile asigurătorului:
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obligaţia de a elibera, la cererea asiguratului, certificate de confirmare a asigurării, în cazul
asigurării de răspundere a cărăuşului faţă de pasageri pentru bagajele şi mărfurile transportate,
precum şi faţă de terţi, cu indicarea sumelor asigurate;
obligaţia de a elibera, la cerere, duplicatul documentului de asigurare, dacă asiguratul l-a
pierdut pe cel original.
Drepturile şi obligaţiile părţilor după apariț ia evenimentului asigurat.
Obligaţiile asiguratului constau în:
combaterea calamităţilor pentru limitarea pagubei şi salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi
paza bunurilor rămase pentru prevenirea degradărilor ulterioare;
notificarea asigurătorului în termenele prevăzute în condiţiile de asigurare, cu privire la
producerea evenimentului asigurat;
participarea la constatarea cazului asigurat produs şi a pagubei rezultate;
furnizarea de date şi acte referitoare la evenimentul asigurat.
Obligaţiile asigurătorului
Principala obligaţie a asigurătorului constă în achitarea indemnizaţiei către asigurat.
Asigurătorul va proceda la constatarea producerii evenimentului asigurat şi la evaluarea pagubelor,
precum şi la stabilirea şi plata indemnizaţiei de asigurare. Evaluarea daunelor se face în funcţie de
preţurile de pe piaţă ale unor bunuri asemănătoare, ţinându-se seama de uzura lor (vechime, grad de
utilizare şi starea de întreţinere). Despăgubirea este limitată de suma asigurată şi mărimea pagubei,
în funcţie de sistemul de acceptare: sistemul acoperirii primului risc, sistemul acoperirii
proporţionale, sistemul acoperirii limitate.
Sistemul acoperirii primului risc se caracterizează prin aceea, că despăgubirea se stabileşte
în limita sumei asigurate şi nu poate depăşi cuantumul pagubei şi nici valoarea bunului din
momentul producerii riscului asigurat.
Sistemul acoperirii proporţionale se practică în situaţiile în care suma asigurată este mai
mică decât valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
Sistemul acoperirii limitate este acela, potrivit căruia despăgubirea se plăteşte numai dacă
paguba depăşeşte o anumită limită, numită franşiză.
3. Contractul de asigurare internaţională auto pentru avarii şi furt (CASCO)
Definiț ia şi trăsăturile contractului CASCO
Asigurările de transport sunt denumite, în general, asigurări maritime, deşi sub această
denumire sunt cuprinse şi asigurările terestre, fluviale şi aeriene. Explicaţia constă în faptul că
asigurările maritime au fost primele din punct de vedere istoric şi că în transportul maritim sunt
riscurile cele mai mari62.
Asigurarea mijloacelor de transport se contractează pentru mijloacele de transport, apte de a
transporta mărfuri şi care sunt implicate la momentul asigurării în procesul de transportare a
mărfurilor. În decursul timpului, asigurarea de transport a îmbrăcat forme deosebit de complexe,
pentru a putea face faţă în condiţii optime cerinţelor pieţei. Ea se bazează, în linii generale, pe legea
statistică-matematică a numerelor mari, adică probabilitatea ivirii unor riscuri este strâns legată de
concluziile care se desprind din cercetarea numeroaselor cazuri asemănătoare. În timpul
transportului, mai ales al celui maritim, mărfurile destinate comerţului exterior sunt expuse unor
degradări sau pierderi, datorate unor factori diferiţi. Aceşti factori, denumiţi în general riscuri de
transport, pot fi calamităţile naturale, vina sau neglijenţa celor ce manipulează mărfurile, defectarea
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mijloacelor de transport şi altele. Contractul de asigurare (poliţa) se întâlneşte cel mai des sub forma
a trei categorii:
asigurarea costului navei şi a încărcăturii, în cazul unei avarii comune;
asigurarea costului navei pentru orice categorie de avarie;
asigurarea în mărimea cheltuielilor de salvare în cazul pierderii totale a navei.
În practică sunt utilizate şi alte categorii de asigurări, care permit recuperarea daunei de la
societăţile de asigurare şi în cazurile pierderii parţiale a navei în urma avariilor de diferite tipuri.
Contractul de asigurare internaţională CASCO este o varietate a contractului internaţional
de asigurare şi are ca obiect nave comerciale, nave de pescuit oceanic şi nave colectoare, precum şi
alte ambarcaţiuni, instalaţii şi utilaje plutitoare asimilate navelor (remorchere, macarale plutitoare,
şalupe, şlepuri etc.). La încheierea contractului se ia în considerare valoarea bunurilor asigurate, dar
în asigurare pot fi cuprinse şi navlul şi cheltuielile prilejuite de exploatarea navei. Contractul de
asigurare internaţională CASCO este cel mai răspândit tip de contract din Europa.
Putem formula următoarea definiț ie a a acestuia: contractul de asigurare internaţională
CASCO pentru avarii şi furt este contractul în care una din părț i, numită asigurător, se angajează,
în schimbul primiri unei prime de asigurare, ca, la producerea unuia din riscurile asigurate, să
indemnizeze cealaltă parte, numită asigurat pentru prejudiciul suferit de acesta ca urmare a
producerii acestui risc.
Condiţii de asigurare
Asigurarea CASCO de nave se poate încheia pentru pagubele cauzate acestora de
accidentele, evenimentele şi pericolele navigaţiei şi exploatării, în una din următoarele condiţii:
W.PA.: with particular average sau W.A.: with average (cu răspundere pentru pierdere şi
avarii);
F.PA.: free from particular average (fără răspundere pentru avarii), cu excepţia cazurilor de
naufragiu, eşuare, ciocnire, incendiu sau explozie la bordul navei;
T.L.S.: total loss of the ship (cu răspundere numai pentru pierderea totală a navei).
4. Contractul de asigurare internaţională a mărfurilor (CARGO)
Definiț ia şi trăsăturile contractului CARGO
Contractul de asigurare internaţional CARGO este o varietate a contractului internaţional de
asigurare, care se distinge prin aceea că are ca obiect mărfurile, în general încărcăturile aflate în
transport în trafic internaţional. Asigurarea se încheie pentru valoarea încărcăturii, inclusiv
cheltuielile de transport, iar uneori şi un beneficiu sperat care, de obicei, nu depăşeşte 10% din
valoarea bunurilor asigurate. În contractele de asigurare CARGO pot fi cuprinse şi taxele vamale, în
funcţie de reglementările vamale ale statelor implicate în traficul internaţional63.
Poliţa de asigurare CARGO poate fi:
poliţă de abonament sau generală, prin care se asigură mărfurile transportate cu un anumit
mijloc de transport într-un interval de timp determinat;
poliţă flotantă (floating policy), utilizată, în principal, la asigurările încheiate de transportator
şi prin care se stabileşte un plafon valoric de acoperire, care scade pe măsura executării
transporturilor până la epuizarea sumei asigurate.
Sub un alt aspect, poliţa CARGO poate fi:
poliţă evaluată, utilizată mai ales în asigurările încheiate de proprietarul mărfii transportate şi
în care valoarea mărfurilor respective este determinată de la încheierea contractului de asigurare;
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poliţă neevaluată, în situaţia în care valoarea mărfurilor transportate nu este determinată,
evaluarea făcându-se pe baza facturilor, după producerea avariei.
Durata asigurării CARGO este „de la magazie la magazie”, în sensul că acoperă intervalul
de timp scurs din momentul în care încărcătura părăseşte magazia expeditorului şi până la intrarea
acesteia în magazia destinatarului sau la destinaţia indicată în contractul de transport.
Condiţii de asigurare
Asigurările CARGO se încheie sub una din următoarele condiţii de asigurare:
F.P.A.: free from particular average (fără avarie particulară), adică marfa este asigurată
numai împotriva riscurilor generale.
W.P.A.: with particular average (cu avarie particulară), adică marfa este asigurată atât pentru
riscuri generale, cât ș i pentru riscuri speciale.
A.R.: all risks (toate riscurile). În cazul asigurării A.R., se acoperă riscurile generale, riscurile
speciale ș i fapta mărfii.

5. Contractul de asigurări mutuale
În practica internaț ională se utilizeaza ș i asigurările mutuale, cunoscute sub
denumirea de Protecț ie ș i Indemnizaț ie (P and I). Ele au drept scop acoperirea pagubelor
suportate de asigurat in temeiul raspunderii civile, antrenate de prejudicii cauzate de
nava terț ilor, Capitolul Protectie acopera riscurile legate de raspunderea armatorului ca
proprietar al navei, iar capitolul Indeminizaț ie - pe cele privind răspunderea pentru
exploatarea navei64.
Protecț ia se referă la:
avarierea unei alte nave sau obiecte fixe, in masura in care nu a fast inclusa in
asigurarea CASCO, ori a incarcaturii aflate pe acestea ca urmare a coliziunii;
avarierea unei alte nave sau a obiectelor fixe prin coliziune (în lanț ), fără contact
direct;
cheltuielile legate de ridicarea navei scufundate intr-un lac ce pune in pericol
navigaț ia:
raspunderi pentru pierderea vietii, ranirea sau imbolnavirea persoanelor aflate la
bordul navei etc.
Indemnizaț ia cuprinde:
pagubele provocate din culpa sau neglijenț a cărăuș ului în legătură cu marfurile
transportate;
devierea nepermisă a navei;
amenzi si penalizări stabilite de autorităț i sau taxe vamale privind transportul
mărfurilor:
contrabanda, încălcarea regulilor de navigaț ie sau orice neglijenț ă sau greș eală a
echipajului pentru care ar putea fi răspunzator armatorul în calitate de comitent;
contribuț ia la avaria comună, dacă este depaș ită valoarea asigurata în poliț a CASCO.
Asigurările mutuale se realizează prin intermediul cluburilor de armatori, în cadrul
cărora aceș tia participă la acoperirea tuturor pagubelor proporț ional cu flota proprie
înscrisă în club, plătind, de obicei, cotizaț ii variabile în avans pentru acoperirea daunelor
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obiș nuite ș i cotizaț ii suplimentare pentru acoperirea daunelor excepț ionale ș i doar cu
titlu excepț ional – cotizaț ii fixe, raportate la fiecare tonă înregistrată pe categorii de nave65.
6. Contractul internaț ional de reasigurare
Reasigurarea este un acord încheiat între doua parț i: compania cedentă ș i
reasigurator, prin care prima consimte să cedeze, iar cea de-a doua acceptă să preia o
anumită parte a riscurilor, sau întregul risc, conform condiâiilor stabilite în acord, în
schimbul plăț ii de către compania cedentă reasigurătorului a unei anumite sume, denumită
primă de asigurare, care reprezintă o cotă din prima originară de asigurare66.
Contractul de reasigurare reprezintă un acord între două companii dintre care una
acceptă să cedeze, iar alta acceptă să preia o afacere de reasigurare în conformitate cu
prevederile stipulate în contract.
Părț ile în contractul de reasigurare sunt compania cedentă ș i reasiguratorul.
Compania cedentă este asigurator în contractul de asigurare iniț ial, care acceptă
riscul de la asiguratul său ș i cedeaza o parte din acest risc unei alte companii de asigurare
sau reasigurare.
Reasigurătorul este cel care acceptă o reasigurare de la un asigurator direct. El poate
fi o companie de asigurări sau o companie specializată de reasigurări.
În esenț ă, diferenț a dintre reasigurare ș i asigurare directă constă în următoarele67:
a) Părtile. Un asigurator direct poate încheia un contract de asigurare cu o persoană fizică
sau juridică în calitate de asigurat. Un contract de reasigurare poate fi încheiat numai între
companii de asigurare ș i reasigurare.
b) Obiectul. Acesta poate fi o proprietate, o persoană sau un profit expuse pierderilor sau
avariilor pe care le poate suporta asiguratul în afara activităț ii întreprinse de el însuș i sau
de agenț ii ori functionarii săi, pe cand reasiguratorul este indirect interesat în
pierderile suportate de asiguratul originar, el compensând parț ial sumele plătite de
reasiguratul său.
c) Forma. Contractul de asigurare îmbracă forma unei poliț e de asigurare, în timp ce
contractul de reasigurare îmbracă forme diferite, în functie de tipul reasigurării, rareori
aparand în forma unei poliț e de asigurare.
d) Teritorialitatea. Majoritatea asigurărilor directe, cu exceptia celor maritime ș i
aeriene, sunt, în principal, interne, în timp ce reasigurarea este prin natura sa o activitate
interaț ională.
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TEMA VIII. CONTRACTUL INTERNAȚ IONAL DE TRANSPORT

1. Contractul internaț ional de transport auto de mărfuri
Definiț ie ș i cadru legal aplicabil
Contractul internaț ional de transport auto de mărfuri este un contract de transport de
mărfuri pe ș osele, efectuat cu titlu oneros, cu vehicule, atunci când locul primirii mărfii de la
expeditor ș i locul predării lor destinatarului sunt situate în ț ări diferite, dintre care cel puț in una
este parte contractantă, independent de domiciliul sau sediul ș i de naț ionalitatea părț ilor
contractante.
Convenț ia referitoare la contractul internaț ional de mărfuri pe ș osele CMR, încheiată la
Geneva în anul 1956, care a intrat în vigoare la 2 iulie 1961, modificată prin protocolul din 5 iulie
1978, părț i fiind 44 de state.
Dispoziț iile acestei Convenț ii se completetază cu următoarele reglementări
internaț ionale:
Convenț ia vamală referitoare la transportul internaț ional al mărfurilor sub acoperirea T.I.R.,
adoptată la Geneva la 15 ianuarie 1959 ș i renegociată la 14 noiembrie 1975;
Convenț ia vamală relativă al carnetului A.T.A. pentru admiterea temporară a mărfurilor,
Bruxelles, 6 decembrie 1961;
Convenț ia asupra circulaț iei rutiere, Viena, 8 decembrie 1968, completată prin Acordul
European, Geneva 1 mai 1971;
Convenț ia referitoare la admiterea temporară, Istanbul, 26 iunie 1990.
Prevederile referitoare la aceste convenț ii conț in ș i numeroase acorduri bilaterale. Aceste
prevederi sunt aplicabile pentru anumite elemente ș i contractelor de transport auto de mărfuri.
Domeniul de aplicare al convenț iei CMR
Convenț ia se aplică oricărui contract de transport de mărfuri pe ș osele, când locul primirii
mărfii ș i locul pentru eliberare sunt situate în două ț ări diferite, dintre care cel puț in una este
parte contractantă la CMR. Convenț ia nu ț ine cont de domiciliul sau naț ionalitatea părț ilor
contractante68.
Dragoș -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Ș erban-Alexandru Sitaru, Dreptul comerț ului
internaț ional, Tratat, partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 384-386.
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Contractul trebuie să fie internaț ional ș i internaț ional ș i cu titlu oneros, iar transportul să
se efectuieze pe o cale rutieră ș i cu un vehicul specific.
Pentru determinarea caracterului internaț ional relevantă este intenț ia iniț ială a părț ilor.
Dacă punctul de plecare ș i punctul de destinaț ie se află în state diferite, sediul părț ilor
contractante poate fi pe teritoriul aceluiaș i stat. Acest caracter se menț ine chiar dacă dacă, în urma
întreruperii transportului, marfa nu părăseș te teritoriul statului de plecare.
Convenț ia are în vedere automobilele, vehiculele articulate, remorcile ș i semiremorcile.
Definiț iile acestor mijloace de transport sunt consacrate de Convenț ia de la Viena privind
circulaț ia rutieră.
Convenț ia se aplică întregului transport, când este vorba de transporturi combinate, adică
când vehiculul este transportat pe mare, pe calea ferată, cale navigabilă interioară sau aeriană, fără
descărcarea mărfii.
Convenț ia nu se aplică atunci când marfa este deplasată cu mijloace de transport ce
aparț in unor căi de transport diferite, fiind încărcată ș i descărcată.
Sunt excluse transporturile poș tale internaț ionale, transporturile funerare ș i transportul
efectelor de strămutare. Aceste dispoziț ii sunt imperative, însă statele pot deroga de la ele prin
acorduri speciale.
Obligaț iile expeditorului
a) Obligaț ia de ambalare a mărfii;
b) Obligaț ia de predare a mărfii;
c) Obligaț ia de a suporta cheltuielile de verificare a mărfii;
d) Obligaț ia de a-l informa pe transportator despre natura exactă a pericolului ș i a indica
eventual măsurile de precauț ie care trebuie luate atunci când predă la transport mărfuri
periculoase, indicând în documentul de transportș i denumirea lor general recunoscută;
e) Obligaț ia de încărcare a mărfii;
f) Obligaț ia de a furniza transportatorului documentele necesare ș i informaț iile solicitate în
vederea îndeplinirii formalităț ilor vamale;
g) Obligaț ia de plată a preț ului de transport.
Obligaț iile transportatorului
a) Obligaț ia de încărcare ș i descărcare a mărfii din vehicul;
b) Obligaț ia de verificare a mărfii;
c) Obligaț ia de a transporta marfa în termenele convenite;
d) Obligaț ia de îndeplinire a formalităț ilor vamale;
e) Obligaț ia de conservare a mărfurilor;
f) Obligaț ia de predare a mărfurilor ș i a scrisorii de trăsură;
g) Obligaț ia de a cere instrucț iuni în cazul unor impedimente la transport sau la livrare.
Obligaț iile destinatarului
a) Obligaț ia de descărcare a mărfurilor;
b) Obligaț ia de plată a cheltuielilor aferente transportatorului;
c) Obligaț ia de plată a sumelor ramburs indicate în scrisoarea de trăsură.
Răspunderea transportatorului
Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totalăî sau parț ială, precum ș i pentru
avariera mărfurilor din momentul primirii până în momentul predării lor. De asemenea, este
răspunzător pentru întârziere în predarea mărfurilor.
Transportatorul este exonerat de răspundere în cazul în care pierderea, avarierea sau
întârzierea a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă sau din cauza
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unui ordin al acesteia, precum ș i dacă s-a datorat unui viciu propriu al mărfii sau unor împrejurări
pe care transportatorul nu putea să le evite ș i ale căror consecinț e nu le putea prevedea.
Calculul despăgubirii datorate de transportator pentru pierderea totală sau parț ială a mărfii
se va face conform valorii mărfii la locul ș i în momentul primirii pentru a fi transportată.
Dacă marfa a fost avariată în timpul transportului, transportatorul este obligat să suporte
costul deprecierii mărfii, care se calculează în baza regulilor stipulate în Convenț ie.
2. Contractul internaț ional de transport maritim de mărfuri
Definiț ie ș i cadru legal aplicabil
Contractul internaț ional de transport pe mare este contractul prin care transportatorul
(cărăuș ul) se obligă contra unei plăț i numită navlu, să transporte mărfuri pe mare de la un port la
altul.
În materia transporturilor maritime organizate, reglementarea de bază este Convenț ia ONU
privind transportul de mărfuri pe mare, adoptată la Hamburg (denumită Regulile de la Hamburg), la
31 martie 1978, care conț ine în principal reguli uniforme de drept material aplicabile contractului
de transport maritim.
Statele care devin părț i contractante trebuie să denunț e Regulile de la Haga adoptate prin
Convenț ia de la Bruxelles din 25 august 1968.
Nici o rezervă de la prevederile Convenț iei nu este admisă.
Domeniul de aplicare a Regulilor de la Hamburg
Convenț ia de la Hamburg se aplică transportului internaț ional de mărfuri pe mare, fiind
incluse toate contractele de transport de mărfuri pe mare între state diferite69.
Condiț iile de aplicare a Regulilor de la Hamburg sunt:
Portul de încărcare, portul de descărcare sau portul facultativ de descărcare care este portul
efectiv de descărcare să fie situat pe teritoriul unui stat contractant;
Conosamentul sau alt document care face dovada contractului de transport pe mare să fie emis
într-un stat contractant;
Conosamentul sau un alt document care face dovada contractului de transport pe mare
prevede că stipulaț iile contractuale să fie guvernate de Convenț ia de la Hamburg sau de
legislaț ia unui stat contractant;
Dispoziț iile în cauză se aplică indiferent de naț ionalitatea navei, a cărăuș ului, a
cărăuș ului efectiv, a încărcătorului, a destinatarului sau a oricărei persoane interesate.
Categoriile contrctului internaț ional de transport maritim de mărfuri
Transportul de mărfurl pe mare se realizează, preponderent, pe baza contractului de
navlosire.
Contractul de navlosire este contractul prin care armatorul, numit navlosant, se obligă
ca, în schimbul unei chirii numită
navlu, să pună la dispoziț ia celeilalte părț i,
navlositorul, nava aptă pentru transport sau o anumită capacitate a acesteia, în vederea
deplasării mărfii pe mare până la destinaț ie.
Contractul de navlosire poate avea următoarele forme:
a) Contractul de navlosire voyage charter. Acest contract se înche între armator ș i
navlositor pentru transportul de mărfuri pentru o călătorie sau anumite călătorii succesive,
contra unui navlu, calculat, de regulă, în raport cu cantitatea încarcaturii.
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b) Contractul de navlosire time-charter. Prin acest contract, navlositorul î nchiriază nava
de la armator pentru o perioadă de timp determinată contra unui navlu, numit hire ș i calculat
la capacitatea de încarcare de vară a navei, ș i stabilit, de regulă, la bursele de navlu.
c) Contractul de navlosire demise charter. În baza acestui contract, armatorul se obligă,
în schimbul unui navlu mai ridicat ca valoare (hire), să pună la dispoziț ia
navlositorului întreaga navă pentru un anumit timp. În acest caz, navlositorul devine
armator chiriaș , dobândind posesia ș i controlul deplin asupra vasului respectiv.
Conț inutul contractului charter-party este exprimat prin clauzele exprese stipulate
de părț i, dar ș i prin clauze subînț elese, care sunt luate în considerare ori de câte ori părț ile
nu stabilesc altfel prin convenț ia lor.
Clauzele ș i obligaț iile subînț elese sunt stabilite pe cale cutumiară ș i sunt
angajante pentru armator ș i navlositor deopotrivă. Dacă, prin încălcarea obligaț iilor
subînț elese scopul comercial este prejudiciat, navlositorul poate cere rezilierea contractului
ș i îl poate obliga pe navlosant la plata daunelor. Clauzele subînț elese în contract au în
vedere atât obligaț ii ale navlositorulul, cât ș i ale armatorului.
Conosamentul este documentul care face dovada unui contract de transport de
mărfuri pe mare ș i constată preluarea ș i încarcarea marfurllor de catre cărăuș , precum ș i
obligaț ia acestuia de a livra mărfurile contra prezentării documentului.
Conosamentul se întocmeș te în mai multe exemplare originale, cu un conț inut
absolut identic, care formează un set sau un joc. Atunci cand un exemplar este executat,
celelalte exemplare devin nule ș i fără valoare.
Conosamentul se eliberează de comandantul navei care transportă marfa ș i
îndeplineș te o funcț ie dublă, ș i anume:
a) face dovada încheierii contractului de transport între cărăuș ș i încărcător, atestând
ambarcarea mărfii la bord;
b) totodată încorporeaza această marfă, fiind un titlu reprezentativ al ei.
Dacă nu s-a încheiat mai întâi un charter-party între
armator
și
încărcător, conosamentul întocmit de căpitan ț ine loc ș i de contract.
Conosamentul se redactează în formă scrisă, pe documente imprimate, uneori tipizate,
în raport cu practica anumitor armatori cu servicii de linie. El trebuie sa cuprinda
următoarele menț iuni:
numele ș i sediul cărăuşului;
denumirea navei;
numele ș i sediul proprietarului încărcător al mărfii;
numele ș i sediul destinatarului, dacă este nominalizat de încărcător;
denumirea ș i natura generală a mărfurilor ș i starea lor aparentă;
parametrii calitativi esenţiali;
cantitatea exprimată î n unitati de măsură specifice naturii mărfurilor (tone, metri
cubi, bucăţi, colete etc.);
modul de ambalare a mărfii, marcarea ambalajului;
portul de încărcare, portul de descărcare şi, după caz, portul sau porturile de
transbordare;
locul şi data emiterii conosamentului;
menţionarea navlului;
perioada sau data livrării mărfurilor în portul de descărcare, dacă acest lucru s-a
convenit între părţi;
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numărul de exemplare negociabile, semnate de comandantul navei (de regula, trei
exemplare originale );
principalele clauze ș i condiț ii de transport;
declaraț ia încărăatorului, după caz, că marfurile pot fi încarcate pe punte;
data încărcării mărfurior pe nava, însoţită de expresia ” shipped on board”;
denumirea convenţiilor internaţionale care guvernează conosamentul;
limita răspunderii cărăuşului, dacă părţile au convenit ca aceasta să fie mai mare
decât cea prevazută în conventie.
Obligaț iile încărcătorului
a) Obligaț ia de predare a mărfurilor;
b) Obligaț ia de marcare a mărfurilor periculoase;
c) Obligaț ia de garanț ie referitoare la exactitatea indicaț iilor inserate în conosament;
d) Obligaț ia de plată a navlului.
Obligaț iile transportatorului (cărăuș ului)
a) Obligaț ia de luare în primire a mărfurilor;
b) Obligaț ia de încărcare ș i descărcare a mărfurilor;
c) Obligaț ia de a transporta mărfurile;
d) Obligaț ia de conservare a mărfurilor;
e) Obligaț ia de livrare a mărfurilor.
Obligaț iile destinatarului
a) Obligaț ia de a prelua mărfurile de la transportator;
b) Obligaț ia de plată a navlului;
c) Obligaț ia de plată a contrastaliilor la portul de încărcare în măsura în care au fost
menț ionate în conosament.
Răspunderea părț ilor în contractul de transport maritim
Conform convenț iei, încărcătorul nu este răspunzător de prejudiciul suferit de cărăuș sau
de cărăuș ul efectiv, nici de avarierea navei, decât dacă prejudiciul sau avarierea a fost provocată
din culpa sau neglijenț a încărcătorului, a prepuș ilor sau a mandatarilor acestuia.
În cazul în care cărăuș ul nu a fost informat despre caracterul periculos al mărfurilor, iar
acestea devin un pericol efectiv pentru persoane sau bunuri – ele pot fi descărcate, distruse sau
făcute inofensive, după cum o cer împrejurările, fără plata unei compensaț ii.
Încărcătorul este răspunzător de corectitudinea ș i exactitatea datelor furnizate de el pentru a
fi inserate în conosament. Va fi obligat să despăgubească pe cărăuș pentru inexactitatea datelor
furnizate , în caz de prejudiciu.
Cărăuș ul poartă răspundere pentru mărfuri pentru toată perioada în care acestea sunt în grija
sa. Convenț ia prevede că mărfurile se afș ă în grija cărăuș ului din momentul în care, acesta le
preia de la încărcător sau de la o persoană care acț ionează în numele încărcătorului sau de la o
autoritate sau altă terț ă persoană căreia mărfurile trebuie predate pentru încărcare, până în
momentul în care cărăuș ul livrează mărfurile.
Cărăuș ul este răspunzător pentru pierderea, avarierea sau întârzierea în predarea mărfurilor,
dacă împrejurarea care le-a cauzat s-a produs în perioada când mărfurile se aflau în grija sa.
Cărăuș ul este răspunzător pentru întârziere în livrarea mărfurilor, când livrarea nu a avut loc în
termenul stipulat în contract.
Cărăuș ul răspunde ș i pentru avarierea sau pierderea mărfurilor, sau pentru întârziere în
livrare cauzată de incendiu, atunci când reclamantul probează că incendiul a rezultat dintr-o
greș eală sau neglijenț ă a cărăuș ului.
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Dacă transportul se referă la animale vii, cărăuș ul nu este răspunzător de pierderile, daunele
sau întârzierea în livrare rezultate din riscuri inerente agestui gen de transport, dacă nu se probează
că pierderile, daunele sau întârzierea sunt rezultatul culpei sau neglijenț ei cărăuș ului.
Cu excepț ia cazurilor de avarie comună, cărăuș ul nu este răspunzător dacă pierderea,
avarierea sau întârzierea în livrare s-au datorat măsurilor luate pentru salvarea de vieț i omeneș ti
sau măsurilor luate rezonabil în scopul salvării bunurilor pe mare.
3. Contractul internaț ional de transport de mărfuri pe calea ferată
Definiț ie ș i cadru legal aplicabil
Este contractul efectuat cu titlu oneros, când locul primirii mărfurilor de la expeditor ș i
locul predării mărfurilor destinatarului sunt situate în ț ări diferite, dintre care cel puț in una este
parte contractantă.
Actul normativ de bază în acest sector este Convenț ia privind transporturile internaț ionale
feroviare COTIF, încheiată la Berna, 9 mai 1980, prin care s-a constituit Organizaț ia
Interguvernamentală pentru Transporturile Internaț ionale Feroviare.
Convenț ia are ca scop stabilirea unui regim de drept uniform aplicabil transporturilor de
mărfuri, precum ș i transporturilor de călători ș i bagaje, în trafic internaț ional direct între statele
membre.
După adoptarea sa în anul 1990, Convenț ia a fost modificată în 2 etape: Prima modificare
prin Protocolul de la Berna din 1990, iar a doua prin Protocolul de la Vilnius din 1999. Ambele
protocoale aduc modificări Apendicei B al Convenț iei întitulată Regulile uniforme privind
Contractul de Transport Internaț ional Feroviar al Mărfurilor (CIM).
Domeniul de aplicare a Regulilor uniforme CIM
Regulile uniforme se aplică oricărui contract de transport internaț ional feroviar de mărfuri,
dacă locul de luare în primire ș i locul de livrare a mărfurilor sunt situate în două state membre
diferite. Sediul ș i naț ionalitatea părț ilor nu sunt relevante70.
Dacă locul de încărcare, respectiv de predare a mărfurilor, se numai pe teritoriul unui stat
contractant, Regulile uniforme se vor aplica contractului de transport prin consensul părț ilor.
Următoarele excepț ii sunt admise de la Regulile uniforme:
Prima este că fiecare stat membru poate declara că nu va aplica Regulile uniforme decât
transporturilor efectuate pe o parte a infrastucturii sale feroviare. Declaraț ia va cuprinde definirea
precisă a infrastructurii feroviare, care trebuie legată la infrastructura unui stat membru;
A doua este că pentru transporturile efectuate între state limitrofe, Regulile uniforme nu se
aplică, dacă infrastructura staț iilor respective este gestionată de unul sau mai mulț i gestionari
aparț inând aceluiaș i stat membru.
Regulile uniforme se aplică ș i atunci când în baza unui contract unic, transportul
internaț ional se completează cu un transport auto sau pe căi navigabile interioare în trafic intern al
unui stat membru la convenț ie. Dacă transportul feroviar se completează, în temeiul unui contract
unic, cu un transport maritim sau cu un transport transfrontalier pe căi navigabile interioare, CIM
rămâne aplicabilă numai dacă transporturile făcute în completarea transportului feroviar sunt
efectuate pe liniile înscrise pe lista prevăzută de art. 24 alin. 1 din Convenț ia de la Berna.
Scrisoarea de trăsură
Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată trebuie să fie constatat printr-o scrisoare
de trăsură, potrivit unui model uniform. Conform art. 6, par. 2 al Regulilor Uniforme, lipsa,
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inexactitatea sau pierderea scrisorii de trăsură nu afectează nici existenț a, nici valabilitatea
contractului care rămâne supus prezentelor Reguli Uniforme.
Conform art. 7 al Regulilor Uniforme, scrisoarea de trăsură conț ine trei tipuri de menț iuni:
obligatorii, circumstanț iale ș i facultative. Menț iunile obligatorii trebuie să figureze în scrisoarea
de trăsură în cazul oricărui contract de transport internaț ional de mărfuri pe cale ferată ș i se referă
la următoarele:
numele ș i adresa părț ilor (expeditorul ș i cărăuș ul) ș i destinatarului;
data ș i locul întocmirii sale, precum ș i cele ale luării în primire a mărfii;
locul de livrare;
elementele de identificare a mărfii: denumirea, natura mărfii, cantitatea, modul de ambalare
etc.;
documentele anexate la scrisoarea de trăsură sau ț inute la dispoziț ia transportatorului;
tarifele aferente transportului (preț ul de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale ș .a.;
menț iunea că transportul este supus, indiferent de orice clauză contrară, Regulilor uniforme
CIM;
Menț iunile circumstanț iale sunt de asemenea obligatorii de completat, dar nu în cazul
oricărui transport, ci numai atunci când sunt îndeplinite ipotezele la care aceste menț iuni se referă:
transportatorul care trebuie să livreze marfa, în cazul transportatorilor succesivi;
tarifele aferente contractului de transport pe care expeditorul le ia în sarcina sa;
suma rambursului de perceput la livrare. Suma dată priveș te raporturile dintre vânzătorulexpeditor ș i cumpărătorul-destinatar, iar nu raporturile decurgând din contractul de transport;
valoarea declarată a mărfii ș i suma reprezentând interesul special la eliberare;
termenul de livrare ș i itinerariul cuvenit;
numărul ș i descrierea sigiliilor;
Menț iunile facultative pot fi inserate în scrisoarea de trăsură, în măsura în care părț ile
consideră că aceste menț iuni sunt utile, de ex. menț iunea ca marfa să fie returnată expeditorului
în cazul împiedicării la livrare sau că destinatarul nu are dreptul să modifice în mod unilateral
contractul.
Obligaț iile expeditorului
a) Obligaț ia de ambalare a mărfurilor;
b) Obligaț ia de predare a mărfurilor;
c) Obligaț ia de încărcare a mărfurilor;
d) Obligaț ia de plată a tarifelor de transport;
e) Obligaț ia de remitere a documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităț ilor
administrative.
Obligaț iile transportatorului
a) Obligaț ia de încărcare ș i descărcare a mărfurilor;
b) Obligaț ia de a transporta mărfurile în cadrul termenelor de livrare;
c) Obligaț ia de îndeplinire a formalităț ilor administrative;
d) Obligaț ia de conservare a mărfurilor;
e) Obligaț ia de livrare a mărfurilor ș i de remitere a scrisorii de trăsură;
f) Obligaț ia de a solicita instrucț iuni.
Obligaț iile destinatarului
a) Obligaț ia de descărcare a mărfurilor după livrare;
b) Obligaț ia de plată a tarifelor;
c) Obligaț ia de plată a rambursului indicat în scrisoarea de trăsură.
Răspunderea transportatorului
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Transportatorul răspunde pentru depăș irea termenului de executare a contractului, pentru
daunele provocate prin pierderea totală sau parț ială a mărfii, precum ș i pentru avariile suferite de
marfă din momentul în care a fost luată în primire până în momentul în care a fost predată
destinatarului.
Transportatorul este exonerat de răspundere când depăș irea termenului de executare a
contractului de transport, pierderea sau avarierea mărfii au avut loc dintr-o culpă a persoanei
îndreptăț ite să dispună de marfă, dintr-un ordin ala acesteia, dintr-un viciu propriu al mărfii, cum
ar fi pierderea în greutate, sau unor împrejurări pe care transportatorul nu putea să le evite ș i ale
căror urmări nu le putea înlătura.
Despăgubirea pentru pierderea totală sau parț ială a mărfii, ca ș i în cazul avariilor, de la
primirea până la predarea mărfii se calculează după cursul bursei, iar în absenț a acestui curs, după
preț ul curent al pieț ei. În cazul în care nu sunt posibile calculele în baza cursului bursei ș i nici
potrivit preț ului curent, se ț inea seama de preț ul uzual al mărfurilor de acelaș i fel de aceiaș i
calitate.
4. Contractul internaţional de transport fluvial de mărfuri
Definiț ie ș i cadru legal aplicabil
Este contractul prin care se efectuiază transportul de mărfuri, cu titlu oneros, când locul
primirii mărfurilor de la expeditor ș i cel al predării acestora la destinatar sunt situate în state
diferite, dintre care cel puț in una este parte contractantă.
Statele riverane Dunării au adoptat la Siofok (Ungaria), la 2 septembrie 1989, Convenţia
privind condiţiile generale de transport de mărfuri în trafic internaţional pe Dunăre, fiind modificată
şi completată de Convenţia de la Viena din 3 septembrie 1994 ș i este în vigoare cu aceste
modificări de la 01.01.1995. Convenț ia de la Siofok înlocuieș te între părț ile contractante,
Convenț ia de la Bratislava din 1955.
La 03.10.2000 a fost adoptată la Budapesta Convenț ia privind contractul de transport de
mărfuri în navigaț ia interioară (CNMI).
Domeniul de aplicare al Convenţiei
Aceasta este aplicabilă transportului internaţional de mărfuri între porturile dunărene de
încărcare şi descărcare Nu include transportul de persoane şi nici transportul intern de mărfuri pe
Dunăre.
Nu sunt primite la transport.
mărfurile care necesită expedierea obligatorie prin poştă;
armele, cu excepţia celor sportive şi de vânătoare ş.a.;
Transportul mărfurilor explozive, otrăvitoare, toxice, inflamabile, cu autoaprindere şi a ltor
mărfuri periculoase, cât şi al animalelor se efectuează numai pe baza înţelegerii între navlositor şi
cărăuş.
Convenţia are o natură contractuală, transportul putându – se desfăşura numai cu respectarea
prevederilor acesteia.
Obligaţiile expeditorului
Obligaţia de predare a mărfii;
Obligaţia de remitere a documentelor care însoţesc marfa;
Obligaţia de suportare a cheltuielilor de încărcare şi descărcare a navei;
Obligaţia de plată a navlului.
Obligaţiile cărăuşului
obligaţia de preluare a mărfii;
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obligaţia dea transporta marfa la timp în portul de destinaţie;
obligaţia de conservare a mărfii;
obligaţia de predare a mărfii;
obligaţia de a solicita instrucţiuni.
Obligaţiile primitorului
obligaţia de preluare a mărfii de la cărăuş;
obligaţia de plată a cheltuielilor de descărcare şi de depozitare a mărfii în magazia cărăuşului.
Răspunderea transportatorului
Transportatorul este răspunzător pentru respectarea termenelor convenite de părț i în
vederea livrării mărfii.
Transportatorul răspunde pentru pierderile ș i avarierea mărfii din momentul primirii de la
expeditor până în momentul predării mărfii destinatarului în portul de destinaț ie.
Transportatorul este exonerat de răspundere dacă pierderea, avarierea sau întârzierea în
executarea contractului de transport au avut drept cauză o culpă a expeditorului, o dispoziț ie a
acestuia, un viciu propriu al mărfii sau împrejurări pe care transportatorul nu le putea evita ș i ale
căror urmări nu le putea înlătura.
Pentru orice pretenţii, primitorul mărfii se adresează, în scris, cărăuşului, cu anexarea
documentelor necesare, precum şi scrisoarea de trăsură, actul de predare a mărfii, factura, calculul
pierderilor constatate. Dacă pretenţile se referă la cantitatea mărfii livrate, va fi avizat şi
expeditorul71.
5. Contractul internaţional de transport aerian de mărfuri
Definiț ie ș i cadru legal aplicabil
Este contractul de transport încheiat între părț i, în care locul de plecare ș i locul de sosire,
indiferent de întreruperi, sunt situate în interiorul teritoriului a două părț i contractante.
Principala reglementare este cuprinsă în Convenţia pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată la Montreal, la 28 mai 1999.
Alte reglementări în materie sunt:
Convenţia pentru unificarea anumitor reguli privitoare la sechestrul asigurărilor asupra
aeronavelor, semnată la Roma, la 29 mai 1933;
Convenţia pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave
terţilor pe pământ, semnată la Roma, la 29 mai 1933;
Convenţia privind navigaţia civilă internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944.
Domeniul de aplicare al Convenţiei de la Montreal
Sfera de aplicare a Convenţiei de la Montreal cuprinde transporturile aeriene, cu caracter
internaţional, de persoane, bagaje, sau mărfuri efectuate cu o aeronavă şi oneros.
Caraterul internaţional al transportului aerian se defineşte prin situarea punctului de plecare
şi a punctului de destinaţie pe teritoriul a două state membre ale Convenţiei, indiferent dacă există
sau nu o întrerupere a transportului sau o transbordare. De asemenea, punctul de plecare şi cel de
destinaţie se pot afla pe teritoriul unui singur stat, în cazul în care există o escală stabilită pe
teritoriul unui alt stat, chiar dacă acesta nu este parte la Convenţie72.
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Fac parte, din domeniul de aplicare, şi transportul efectuat de transportatorii succesivi,
transportul combinat şi transportul îndeplinit de un transportator de fapt. Sunt exceptate
transporturtile de expediţii poştale.
Convenţia limitează voinţa părţilor, clauzele conţinute în contractul de transport şi
înţelegerile speciale aplicate înainte de producerea daunei, prin care părţile se abat de la regulile
Convenţiei, stabilind că legea aplicabilă sau regulile referitoare la jurisdicţie, sunt nule şi neavenite.
Transportatorul poate să stabilească condiţii care nu contravin Convenţiei.
Scrisoarea de transport aerian
Contractul de transport aerian internaț ional de mărfuri este un contract consensual, acesta
luaând naș tere prin simplul acord de voinț ă al părț ilor, fără remiterea mărfii ș i fără a fi necesară
forma scrisă ad validitatem. Lipsa scrisorii de transport aerian, prevăzută la art. 4 nu afectează însă
existenț a ș i valabilitatea contractului de transport care rămâne supus regulilor Convenț iei. În
lipsa scrisorii de trăsură, expeditorul poate solicita o chitanț ă de primire a mărfii, cu aceiaș i forț ă
probatorie ca ș i a scrisorii de transport aerian.
Convenț ia de la Montreal nu cuprinde o enumerare a menț iunilor pe care scrisoarea de
trăsură aeriană sau, în lipsă, chitanț a de primire a mărfii, trebuie să le conț ină. Totuș i, conform
art. 5 documentul de transport trebuie să cuprindă:
indicarea punctelor de plecare ș i de destinaț ie;
în cazul în care punctele de plecare ș i de destinaț ie sunt situate pe teriotriul aceluiaș stat
parte, indicarea cel puț in a unui punct de escală pe teritoriul unui alt stat;
indicarea greutăț ii expediț iei.
În afara acestor menț iuni, prevăzute expres la art. 5, documentele de transport pot să mai
conț ină indicaț ii referitoare la: dimensiunile ș i ambalajul mărfii sau la numărul de colete ș i de
asemenea cu privire la cantitatea, volumul ș i starea mărfii.
Scrisoarea de transport aerian se întomeș te în 3 exemplare: primul poartă menț iunea
„pentru transportator” ș i este semnat de expeditor; al doilea poartă menț iunea „pentru destinatar”
ș i este semnat atât de expeditor, cât ș i de transportator; al treilea este semnat de transportator ș i
este înmânat expeditorului după acceptarea mărfii.
Obligaţiile expeditorului
a) obligaţia de predare a mărfii;
b) obligaţia de furnizare a informaţiilor şi documentelor necesare îndeplinirii formalităţilor
cerute de autorităţi;
c) obligaţia de plată a preţului de transport.
Obligaţiile transportatorului
a) obligaţia dea transporta marfa în termenul prevăzut în contract;
b) obligaţia de îndeplinire a formalităţilor cerute de autorităţi;
c) obligaţia de conservare a mărfii;
d) obligaţia de livrare a mărfii.
Obligaţiile destinatarului
a) plata preţului de transport, în cazul în care nu este achitat de expeditor;
b) suportarea costurilor aferente transportului.
Răspunderea transportatorului (cărăuș ului)
Transportatorul este răspunzător pentru distrugerea, pierderea sau pentru orice daune
provocate bagajelor sau mărfurilor.
Transportatorul este răspunzător pentru pierderile provocate de întârzierea în transportul
aerian al pasagerilor, bagajelor sau mărfurilor.
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Transportatorul nu este răspunzător în cazul în care probează că el ș i agenț ii săi au luat
toate măsurile necesare să evite pierderea ori că a fost imposibil pentru el ș i pentru agenț ii săi să
ia asemenea măsuri.
Potrivit Convenț iei, dacă transportatorul probează că pierderea a fost provocată din
neglijenț a sau culpa unei persoane, instanț a poate să exonereze transportatorul în tot sau în parte
de răspunderea sa.
6. Contractul internaț ional de transport multimodal de mărfuri
Sediul materiei îl reprezintă Convenț ia Naț iunilor Unite cu privire la transportul
multimodal internaț ional de mărfuri adoptată la Geneva la 24 mai 1980.
Transportul multimodal este transportul de mărfuri efectuat cu, cel putin, două moduri
de transport diferite, în temeiul unui contract de transport multimodal, pornind de la un loc
situat î n statul unde marfurile sunt preluate de catre antreprenorul de transport
multimodal pana la locul desemnat pentru livrare într-un stat diferit73.
Contractul de transport multimodal este contractul în baza căruia un antreprenor de
transport multimodal se obligă, în schimbul plăț ii unui navlu, să execute sau să facă să se
execute un transport multimodal.
Contractul de transport multimodal se încheie între expeditor si antreprenorul de
transport multimodal care acț ioneaza în numele ș i pe contul său, asumandu-ș i răspunderea
executării contractului.
Un contract de transport multimodal va fi supus reglementării Convenț iei de la
Geneva, dacă locul de preluare a mărfii de catre antreprenorul de transport sau locul de
predare a mărfii de catre acesta, stabilite conform acordului partilor, sunt situate într-un stat
parte la Conventie.
Antreprenorul de transport multimodal este obligat să livreze marfa preluată de
la expeditor la locul stabilit ș i destinatarului indicat în contract. El poartă răspundere pentru
prejudiciul ce rezultă din pierderea sau avarierea mărfii, precum ș i din întârzierea în
livrare.
Precizând condiț iile în care marfa se poate considera pierdută, avariată sau se
poate vorbi de intârziere în livrare, Convenț ia stabileș te ș i limitele minime ale
răspunderii antreprenorului, prevăzând că părtile contractante pot stabili ș i limite mai
ridicate ale acesteia.
Răspunderea părț ilor
Expeditorul este obligat să garanteze antreprenorului de transport multimodal exactitatea
tuturor particularităț ilor privind natura generală a mărfurilor, numărul, greutatea, volumul ș i
cantitatea, semnele dinstinctive, ș i când e cazul, caracterul periculos al mărfurilor.
Expeditorul trebuie să-l despăgubească pe operatorul de transport multimodal pentru
pierderea rezultată din inexactitatea ori imprecizia datelor referitoare la mărfuri predate spre
transport.
Antreprenorul de transport multimodal este răspunzător pentru pierderi sau daune
provocate mărfurilor în perioada de la preluarea până la livrarea acestora, aș a cum această
perioadă este definită în contract.
De asemenea, este răspunzător pentru livrarea cu întârziere a mărfurilor, când termenele
de livrare stipulate în contract nu au fost respectate sau în lipsa unor asemenea prevederi
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contractuale, dacă mărfurile nu au fost livrate într-un timp rezonabil cerut, având în vedere
circumstanț ele concrete.
Condiț iile în care antreprenorul de transport multimodal poate beneficia de o limitare a
răspunderii sale sunt similare celor stipulate pentru transportatori în celelalte contracte de
transport.
În sistemul de transport multimodal, rolul antreprenorului de transport multimodal este
similar celui ce revine transportatorului (cărăuș ului) în celelalte contracte de transport.

TEMA IX. CONTRACTELE DE INTERMEDIERE ÎN DREPTUL COMERȚ ULUI
INTERNAȚ IONAL

1. Contractul internaț ional de mandat comercial
Noț iunea ș i caracterele juridice ale contractului internaț ional de mandat comercial
Contractul international de mandat comercial este în primul rand un contract de
intermediere. Acest tip de contract a apărut datorită faptului că, complexitatea si frecvenț a
tranzacț iilor internaț ionale, precum ș i aria geografică întinsă în care se derulează, au determinat
folosirea unor intermediari (peroane fizice sau juridice), pentru a grăbi, a facilita ș i realiza
contractele în condiț ii mai eficiente.
Noț iunea de intermediere reprezintă o activitate depusă de către o altă persoana decât cea a
titularului interesului, interpunandu-se între titular ș i terț i74.
Astfel operaț iunile de intermediere au fost efectuate la început prin mandatul din dreptul
civil, care a fost adaptat, treptat necesităț ilor relaț iilor comerciale, devenind cu timpul, unul din
instrumentele juridice în măsură să înlesnească desfăș urarea operaț iunilor comerciale, ce au
devenit mai complexe, în special pe plan internaț ional.
Contractul de mandat comercial îș are originea în dreptul roman. Conform art. 1030 Cod
Civil al R. Moldova, „prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceș te cealaltă parte
(mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridic, iar acesta prin acceptarea mandatului, se
obligă să acț ioneze în numele ș i pe contul mandantului.”
Caracterele juridice ale contractului internaț ional de mandat comercial sunt:
a) reprezentarea, în cazul mandatului comercial reprezentarea acestuia se face în functie de
natura acestuia ș i nu de esenta lui;
b) mandatul comercial este în toate cazurile, un contract cu titlu oneros, mandatarul fiind
Referitor la noț iunea de intermediere a se vedea Dragoș -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Ș erbanAlexandru Stănescu, Dreptul comerț ului internaț ional, Tratat, Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti,
2008, pag. 305-306, inclusiv bibliografia acolo citată.
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renumerat printr-o sumă fermă sau forfetară, ori sub forma unui procent calculate la cifra de afaceri.
Mandatul comercial fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat în mod unilateral.
c) mandatul comercial are caracter conventional, părț ile fiind în măsură să stabilească limitele
lui;
d) revocarea acestui mandat se poate face numai pentru motive temeinice;
e) este contract intuitu personae.
Cadrul legal aplicabil
Convenț ia de la Geneva privind intermedierea din 17 februarie 1983 elaborată sub
auspiciile UNIDROIT, Convenț ia asupra legii aplicabile contractelor de intermediere ș i
reprezentare, adoptată la 16 iunie 1977 sub egida Conferinț ei de drept internaț ional privat de la
Haga. R. Moldova nu este parte la aceste convenț ii. De asemenea, pot fi aplicate ș i Principiile
UNIDROIT privind contractele comerciale internaț ionale.
Forma contractului internaț ional de mandat comercial
Contractul internaț ional de mandat se încheie prin simplul acord de voinț ă al partilor (solo
consensus), având de regulă un caracter consensual.
Mandatul se exteriorizează de obicei printr-un înscris numit procură. Procura are o dublă
semnificaț ie:
în primul rand procura reprezintă operaț iunea juridica numită negotium, prin care o persoana
împuterniceș te o alta persoană (mandatar, procurator) să încheie acte juridice în numele ș i pe
seama ei. De aici putem trage concluzia că procura este un act juridic unilateral care urmează a fi
acceptat de către mandatar prin executarea împuternicirii;
în al doilea rând, procura reprezintă mijlocul juridic numit instrumentum, prin care se
dovedeș te existenț a, sau mai bine spus conț inutul mandatului, categoriile de acte juridice care
vor fi încheiate dar ș i limitele puterilor conferite mandatarului.
Procura poate fi realizată sub doua forme: fie ca un înscris sub semnatură privată, fie sub
forma înscrisului autentic. Trebuie precizat faptul ca această formă autentică a procurii este
necesară ori de câte ori actul juridic pe care-l va încheia mandatarul cu terț a persoana este întocmit
în formă autentică.
În situatia în care mandatul este bilateral, adică există obligaț ii de ambele părț i ș i cu titlu
oneros, este necesar să se întocmeasca un contract de mandat în care se vor stipula obligaț iile
ambelor părț i, urmând să fie semnat de acestea.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile mandatarului
a) să primească comisionul stabilit de contract;
b) să primească toate despăgubirile care constau din cheltuielile suportate pentru îndeplinirea
acţiunilor ce au constituit obiectul contractului.
Obligaț iile mandatarului
a) Mandatarul este obligat să execute mandatul în conformitate cu împuternicirea dată
ș i cu instrucț iunile mandantului, îndepartandu-se de la ele sau depaș indu-le numai
dacă nu poate obț ine indicaț ii suplimentare în timp util ș i dacă această depăș ire este
în interesul mandantului;
b) Mandatarul trebuie să execute personal mandatul încredinț at, cu excepț ia cazului
când prin contract s-a prevăzut posibilitatea substituirii mandatarului cu o altă persoană;
c) Mandatarul este obligat să informeze terț ul cu care încheie contractul despre
împuternicirea în temeiul căreia acț ioneaza.
Drepturile mandantului
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a) de a cere de la mandatar un raport privind acţiunile săvârşite;
b) de a cere transmiterea a tot ceea ce a primit mandatarul în urma executării obligaţiilor sale.
Obligaț iile mandantului
a) Mandantul este obligat să pună la dispoziț ia mandatarului mijloacele necesare
pentru executarea mandatului.
Astfel, mandantul trebuie
să pună la dispoziț ia
mandatarului toate informatiile ș i documentaț iile deț inute de el, care ar fi utile
mandatarului
pentru îndepltnlrea împuternicirii sale. Dacă pentru
executarea
mandatului sunt necesare unele cheltuieli, mandantul trebuie să avanseze sumele de bani
în cauză, neputandu-le lăsa pe seama mandatarului;
b) Mandantul are obligaț ia să plătească mandatarului remuneraț ia datorată
pentru executarea mandatului. Remuneraț ia datorată este prevazută în contract;
c) Mandantul este obligat să restituie cheltuielile efectuate de mandatar pentru
executarea mandatului.
2. Contractul internaț ional de comision
Noț iunea contractului internaț ional de comision
Contractul de comision este contractul prin care o parte, numită comisionar, se
obligă faț ă de cealaltă parte, numita comitent, sa încheie acte juridice în nume propriu,
dar în contul comitentului, în schimbul unei remuneraț ii, calculată procentual la
cifra de afaceri ș i numită comision.
Caracteristic contractului de comision este, înainte de toate, faptul că, spre deosebire de
mandatar, comisionarul încheie acte juridice cu terț ul din nume propriu, dar în contul
comitentului, care nu este cunoscut terț ului ca, de altfel, nici relaț ia de intermediere dintre
comitent ș i comisionar.
Caracterele juridice
Contractul de comision este un contract sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros ș i
nu poate fi revocat pe cale unilaterală.
Comitentul trebuie sa aibă capacitate comercială, deoarece comisionarul încheie acte de
comerț cu terț ul din împuternicirea sa ș i pe contul său, acț ionând faț ă de terț în nume
propriu, comisionarul este un comerciant ș i trebuie să justifice capacitatea necesară
încheierii de acte de comerț . De regulă, comisionarul îș i face o profesie din operaț iile de
intermediere, adesea foarte rentabile prin comisionul pe care îl produc.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Obligaţiile comitentului:
întocmirea cererilor de ofertă sau arătarea indicilor pentru întocmirea ei;
punerea la dispoziţia comisionarului a documentaţiei marfa sau serviciile, certificate de
calitate, tehnica etc.;
indicaţia condiţiilor dorite de comercializare a mărfii;
pronunţarea asupra proiectului de contract elaborate de comisionar;
participarea la soluţionarea reclamaţiilor parvenite de la participanţi;
să achite comisionul stabilit.
Obligaţiile comisionarului
să întocmească cererea de ofertă sau proiectul viiorului contract şi să le transmită
comitentului spre aprobare;
să negocieze şi să semneze în nume propriu contractul de vânzare cumpărare de mărfuri sau
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prestaţiile de servicii;
să obţină în cazurile necesare licenţe, permise şi alte învoiri, să efectueze procedura vamală,
să asigure marfa;
să întocmească documentele necesare pentru ca comitentul să încaseze suma necesară;
să fie ca parte în cazurile necesare pentru soluţionarea litigiilor.
Drepturile comitentului
să examineze cererile de ofertă;
să avizeze proiectul de contract;
să înainteze reclamaţiile necesare faţă de expeditor;
Drepturile comisionarului
să negocieze şi să încheie contract de cumpărare a mărfurilor sau serviciilor;
să prezinte pentru aviz proiectul acestui contract;
să asigure marfa;
să transmită instrucţiunile de vămuire comitentului;
să acorde asistenţă comitentului pentru soluţionarea reclamaţiilor şi apărarea intereselor.
3. Contractul internaț ional de curtaj
Noț iunea contractului internaț ional de curtaj
Contractul international de curtaj este contractul prin care o persoană, numită curtier,
se obligă ca în schimbul unei sume de bani, numita curtaj, să procure celeilalte parț i,
numita client, un contractant.
Curtierul este, întotdeauna, un comerciant independent, care acț ionează în nume
propriu ș i al cărui comerț constă din intermedierea ce o execută cu titlu de profesie. Rolul
curtierului este de a pune în legatură pe client cu un partener comercial, scopul fiind încheierea
unui contract75.
Curtierul înlesneste afaceri fără a interveni în contract ș i nu poartă nici o
răspundere referitor la executarea sau neexecutarea contractului a carui încheiere a
intermediat-o.
Pentru serviciile acordate clientului, curtierul primeș te o indemnizaț ie numită
curtaj. Conform practicii comerciale, curtajul se datorează, în principiu, din momentul
încheierii contractului respectiv.
În practica comercială internaț ională, în majoritatea cazurilor, curtierul
dobândeș te dreptul de a fi remunerat numai prin încheierea contractului între client ș i
terț , chiar dacă acesta nu a fost executat.
Împrejurarea că clientul ș i curtierul au sediul în state diferite conferă contractului de
curtaj caracter internaț ional.
În cazul contractului internaț ional de curtaj, capacitatea clientului ș i a curtierului
este guvernată de lex personalis sau legea naț ională. Fondul ș i efectele acestui contract cad
sub incidenț a legii determinate de parț i potrivit principiului lex voluntatis.
Caracterele juridice:
este un contract nenumit;
este un contract sinalagmatic, întrucât încheierea sa creează obligaţii reciproce în sarcina
ambelor părţi: curtierul are obligaţia de a găsi pentru client un contractant, iar clientul are obligaţia
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de a plăti remuneraţia stabilită numai în cazul în care curtierul şi-a îndeplinit obligaţia; rezultă că
această obligaţie este afectată de o condiţie suspensivă, ea neexistând până în momentul găsirii unui
contractant; aşadar drepturile şi obligaţiile pe care le creează contractul de curtaj sunt condiţionale;
este cu titlu oneros; întrucât afacerile comerciale nu sunt gratuite, se prezumă caracterul
oneros al contractului; astfel, dacă părţile nu stabilit remuneraţia, acesta se datorează, iar cuantumul
său va fi stabilit de către instanţă prin analizarea activitatăţii curtierului;
este un contract comutativ, întrucât din chiar mometul încheierii părţile cunosc existenţa şi
întinderea obligaţiilor.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Contractul internaț ional de curtaj dă naș tere la drepturi ș i obligaț ii în sarcina părț ilor.
Curtierul are mai multe drepturi, cele mai importante fiind dreptul la remuneraț ie pentru actvitatea
desfăș urată ș i dreptul la restituirea contravalorii cheltuielilor făcute, dacă acest lucru a fost
prevăzut în contract.
Obligaţiile curtierului
Principala obligaţie a curtierului este de a găsi pentru client un contractant în vederea încheierii
unui contract; această obligaţie este de rezultat, iar nu de diligenţă, întrucât găsirea unui contractant este
de esenţa contractului de curtaj. Numai obţinerea acestui rezultat face să se nască dreptul curtierului la
remuneraţie, respectiv obligaţia clientului de a plăti această remuneraţie.
Curtierului îi revin anumite obligaţii care rezultă din exercitarea cu caracter profesional a
atribuţiilor sale; în îndeplinirea acestor obligaţii curtierul trebuie să se comporte cu bună credinţă şi să
depună diligenţa unui bonus pater familias.
Astfel, curtierul are următoarele obligaţii:
de a garanta identitatea celor două părţi contractante;
de a da informaţii exacte cu privire la operaţiunea ce constituie obiectul contractului;
de a nu divulga informaţii cu privire la clientul său;
de a fi imparţial, adică de a fi nepărtinitor, aducând la cunoştinţa contractanţilor toate
amănuntele care pot influenţa încheierea contractului.
Drepturile clientului
dreptul la garantarea identităț ii părț ilor contractante;
dreptul la informaț ii exacte cu privire operaț iunea ce constituie obiectul contractului;
de a nu-i fi divulgate informaț iile referitoare la el;
de a cere curtierului să fie imparț ial, adică să ceara curtierului să aducă la cunoș tinț a
contractanț ilor toate detaliile care pot influenț a încheierea contractului;
Obligaţiile clientului
Clientul are următoarele obligaţii:
să plătească către curtier remuneraţia stabilită; dacă prin contract nu s-a prevăzut nici o clauză
referitoare la remuneraţia acordată curtierului, acesta se datorează plecând de la caracterul oneros al
contractului, iar cuantumul său va fi stabilit de către instanţă prin raportare la activitatea efectivă
realizată de către curtier.
să restituie curtierului contravaloarea cheltuielilor făcute, însă numai dacă acest lucru a fost
prevăzut în contract; în lipsa unei astfel de clauze toate cheltuielile sunt suportate de către curtier.
4. Contractul internaț ional de agent
Noț iunea contractului internaț ional de agent
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Contractul de agent (agency) este contractul încheiat de către o parte, numită agent, care
se obligă, în schimbul unui comision, să trateze afaceri în numele ș i pe seama altei părț i,
numită principal.
Agentul comercial este intermediarul care, cu titlu de profesie obiș nuită, negociază
ș i încheie vânzări, cumpărări, închirieri, prestari de servicii în numele ș i pe contul
producătorlior sau comercianț ilor76.
Pentru serviciile de interrnediere, agentul este plătit printr-o sumă procentuală,
calculată la cifra de afaceri, realizată în contul reprezentatului.
Caracterele juridice
Contractul internaț ional de a g e n t este un contract sinalagmatic, consensual ș i cu
titlu oneros.
Contractul de agent se încheie, de regulă, în formă scrisa ș i pentru o
perioadă determinată. Daca contractul a fost încheiat pe o durata nedeterminată, oricare dintre
parț i îl poate denunț a în scris.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile Agentului
a) dreptul la respectarea exclusivităț ii contractului;
b) dreptul la plata comisionului;
c) dreptul de a primi informaț ii de la principal;
Obligaț iile Agentului
a) Obligaț ia de a promova vânzarea mărfurilor principalului, prin obț inerea de oferte ș i
negocierea contractelor, potrivit instrucț iunilor primite de la acesta ș i cu diligenț a specifică unui
comerciant;
b) Obligaț ia de neconcurenț ă;
c) Obligaț ia de a organiza promovarea vânzărilor;
d) Obligaț ia de a asigura un volum minim de vânzări;
e) Obligaț ia de a-l informa pe principal;
f) Obligaț ia de a verifica solvabilitatea terț ilor ale căror oferte le transmite principalului;
g) Obligaț ia de a utiliza numele comercial al principalului, mărcile ș i alte simboluri ale
acestuia exclusiv în scopul executării contractului de agenț ie
Drepturile Principalului
a) de a fi informat de către agent;
b) de a cere date privind solvabilitatea terț ilor ale căror oferte le primeș te;
c) de a solicita promovarea vânzărilor de către agent;
d) de a solicita asigurarea unui volum minim de vânzări de către agent.
Obligaț iile Principalului
a) Obligaț ia de a respecta exclusivitatea acordată agentului;
b) Obligaț ia de al informa pe agent;
c) Obligaț ia de plată a comisionului cuvenit agentului.
5. Contractul internaț ional de consignaț ie
Noț iunea contractului de consigna ț ie
Contractul de consignaț ie este un contract în baza căruia o persoană numită
consignant, încredinț ează altei persoane, numită consignatar, anumite bunuri mobile
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pentru a fi vândute la un anumit preț , într-un termen determinat, plătindu-i pentru această
activitate o sumă stabilită sub formă de cotă procentuală din preț ul vânzării, numită
comision.
Consignaț ia se analizează ca o specie a contractului
de comision, unde
consignantul, prin analogie, detine pozitia de comitent, iar consignatarul pe cea a unui
comisionar. Spre deosebire, însă, de acesta, consignatarul are atribuț ii mai limitate, în
sensul că încheie numai acte de vânzare, nu ș i de cumparare. Pe de alta parte, el îș i asumă o
serie de obligaț ii, decurgând din faptul că devine ș i depozitar al mărfurilor pe care se
angajeaza să le desfacă propriilor săi clienț i77.
Vinderea bunurilor se face la un preț stabilit anticipat de consignant.
Consignantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de comerț , deoarece
actele juridice de vânzare se încheie pe seama sa. Consignatarul trebuie sa aibă capacitate
deplină de exerciț iu, deoarece el incheie contractele în nume propriu. De regulă, consignatarul
este un comerciant, care încheie asemenea acte juridice cu caracter profesional.
Caractere juridice
Contractul de consignaț ie este un contract sinalagmatic, consensual ș i cu titlu oneros.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile Consignantului
să solicite consignatarului luarea măsurilor necesare pentru păstrarea ș i conservarea
mărfurilor;
să solicite returnarea bunului încredinț at în consignaț ie, când nu a fost vândut în termenul
cuvenit;
să solicite prezentarea unui raport de către consignatar privind îndeplinirea contractului;
Obligaț iile Consignantului
să predea consignatarului mărfurile la termenele de livrare ș i în conditiile convenite. El
răspunde pentru cantitatea ș i calitatea produselor;
sa plătească remuneraț ia cuvenită consignatarului;
să restituie cheltuielile făcute de consignatar în legătură în legătură cu îndeplinirea
sarcinilor primite.
Drepturile Consignatarului
de ai fi prezentate mărfurile în termenele ș i condiț iile convenite;
dreptul la remuneraț ia cuvenită;
dreptul la restituirea cheltuielilor legate de executarea contractului.
Obligaț iile Consignatarului
să ia măsurile necesare pentru păstrarea ș i conservarea mărfurilor primite;
să execute mandatul dat de consignant;
să prezinte raport consignantului asupra îndeplinirii mandatului său.
Consignatarul este obligat să restituie consignantului bunul încredinț at în
consignaț ie, dacă acesta nu a fast vândut în termenul convenit. În caz de faliment
(insolvabilitate) al consignatarului, consignantul va putea revendica bunurile încredinț ate sau
preț ul lor neachitat.
6. Contracte comerciale cu funcț ii apropiate de intermediere.
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Contractul internaţional de concesiune comercială
Noț iune ș i trăsături specifice
Contractul de concesiune comercială exclusivă este contractul prin care un comerciant
independent, numit concesionar, obț ine dreptul de a fi aprovizionat cu anumite mărfuri ale
unui producător, denumit concedent, pe care le comercializează în nume ș i în cont propriu78.
Trăsăturile specifice ale contractului de concesiune comercială sunt:
a) Concesiunea are ca obiect mărfuri determinate, pe care concedentul se obligă să le
vândă numai concesionarului, care activează pe un teritoriu determinat prin contract.
Concesionarul îș i asumă obligaț ia să comercializeze mărfurile respective pe raza teritoriului
stabilit în contract ș i să nu cumpere mărfuri similare de la un alt producător;
b) Concesionarul îș e desfăș oară activitatea în calitate de comerciant independent, în
nume ș i pe cont propriu, cumpărând mărfurile ș i revânzându-le clientelei locale pe care
trebuie s ă ș i-o formeze;
c) Profitul concesionarului
se obț ine din diferenț a de preț
dintre cel de
cumpărare ș i cel de vânzare ș i încasarea unui comision, asa cum se practică ș i în cadrul
altor forme de intermediere;
d) În practica comercială durata contractului de concesiune este scurtă, de obicei, un an,
ș i în funcț ie de rezultate poate fi reînnoit.
Caractere juridice
Contractul de concesiune exclusivă este un contract bilateral, consensual, intuitu personae,
comutativ ș i cu titlu oneros. Acest contract prezintă un caracter complex datorită structurii sale ce
cuprinde elemente de la alte operaț iuni juridice.
Contractul de concesiune exclusivă cuprinde unele elemente ale operaț iunilor de vânzare
ș i intermediere. Prin acest contract sunt reunite două operaț iuni de vânzare-cumpărare într-o
anumită succesiune. Concesionarul are o dublă calitate de cumpărător ș i revânzător lucrând în
nume ș i pe cont propriu.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile concedentului
a) de a primi preț ul;
b) de a solicita promovarea vânzărilor în zona teritorială respectivă;
c) de a solicita realizarea gestiunii comerciale.
Obligaț iile concedentului
a) să livreze mărfurile către concesionar;
b) să acorde concesionarului o exclusivitate de vânzare;
c) să respecte exclusivitatea teritorială a concesionarului.
Concedentul are îndatorirea de a livra concesionarului mărfurile care formează obiectul
contractului, cu excepț ia rezervelor privind unele vânzări directe anumitor clienț i. Potrivit clauzei
de exclusivitate, concedentul se obligă să vândă produsele sale numai concesionarului în zona
teritorială determinată. El trebuie să asigure o aprovizionare ritmică, precum ș i condiț ii de credit
avantajoase. Datorită integrării concesionarului, concedentul este ț inut să respecte ș i să menț ină
exclusivitatea teritorială acordată, să-i retransmită comenzile primite de la clienț i, să-i permită
folosirea mărcii sale de fabrică ș i să-l informeze asupra posibilităț ilor sale de livrare.
Drepturile concesionarului
a) de la livrarea mărfurilor de către concedent;
b) dreptul la exclusivitate de vânzare;
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c) dreptul de a solicita respectarea exclusivităț ii teritoriale de către concedent.
Obligaț iile concesionarului
a) de a primi mărfurile livrate de concedent;
b) de a plăti preț ul;
c) de a promova vânzările în zona teritorială convenită;
d) de a realiza gestiunea comercială.
Concesionarul trebuie să comercializeze mărfurile stabilite în contract. Pentru realizarea
unei concesiuni eficiente, concesionarul este ț inut să cumpere o anumită cantitate de mărfuri într-o
perioadă de timp determinată. Clauza de exclusivitate poate fi dublă, concesionarul se obligă să
cumpere ș i să revândă mărfurile concedate, fără a face acte de concurenț ă prin vânzarea de
produse similare ale altor producători.
Contractul internaţional de franchising
Noț iune ș i caractere juridice
Contractul de franchising este operaț iunea prin care o persoană, franchisor,
acordă unei alte persoane, franchisee, dreptul de a produce ș i/sau comercializa anumite
mărfuri sau de a presta anumite servicii, utilizând numele comercial ș i marca franchisor-ului,
precum ș i dreptul de a beneficia de asistenț ă din partea acestuia din urmă, în schimbul unei
remuneraț ii, numită redevenț ă.
Contractul de franchising este un contract bilateral, consensual, intuitu
personae, comutativ ș i cu titlu oneros. Acesta se caracterizează prin urmatoarele trăsături79:
colaborarea continuă dintre părț i pe toată durata contractului;
partenerii nu se află în raporturi de subordonare; activitatea franchisee-ului se
desfasoara în mod independent, pentru el ș i în contul său:
folosirea numelui comercial ș i a mărcii franchisor-ului pentru mărfurile produse si
comercializate sau serviciile prestate;
plata unei remuneraț ii de către franchisor.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile Franchisor-ului
a) dreptul la redevenț ă;
b) dreptul de control privind respectarea strictă a metodelor, tehnicilor de comercializare
sau de prestare de servicii ș i privitor la calitatea publicităț ii efectuată pe plan local;
c) dreptul la încasarea penalizărilor, în caz de nerealizare a unei anumite cifre de afaceri de către
franchisee ;
d) dreptul de a stabili politici ș i reguli pentru franchisee.
Obligatiile Franchisor-ului sunt:
a) sa puna la dispozitia franchisee-ului o marca de fabrică, de comerț sau de servicii,
după caz;
b) sa pună la dispoziț ia franchisee-ului licenț a ș i know-how-ul, sau a unui proces deja
existent de fabricaț ie ș i de distribuț ie:
c) să acorde partenerului asistenț ă tehnică în domeniile pregătirii profesionale,
instalării, conducerii etc.;
d) să se ocupe de publicitatea produsului sau serviciului respectiv, scutind pe
franchisee de cheltuieli de publicitate;
Dragoș -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Ș erban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerț ului
internaț ional, Tratat, Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureș ti, 2008, pag. 329-331.
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e) să stabilească ș i să asigure sortimentul mărfurilor sau serviclilor, să asigure
aprovizionarea ritmică, constituirea stocurilor, completarea colecț iilor, modelelor:
Drepturile Franchisee-ului
a) de ai fi puse la dispoziț ie licenț a ș i know-how-ul sau a unui proces deja existent de
fabricaț ie ș i de distribuț ie;
b) dreptul la asistenț ă tehnică în domeniile pregătirii profesionale, instalării, conducerii etc.;
c) de ai fi puse la dispoziț ie marca de fabrică, de comerț sau de servicii, după caz.
Obligaț iile Franchisee-ului
a) obligaț ia de plată a redevenț ei către franchisor;
b) să se conformeze unor politici ș i unor reguli stabilite de franchiser, renunț ând, într-o
anumita măsură, la independenț a sa;
c) să desfacă produsele sau să presteze serviciile în cauza, cu respectarea strictă a
condiț iilor contractuale;
d) să respecte zona teritoriala în care activează, potrivit contractului;
e) să investeasca mijloacele materiale ș i băneș ti pentru a putea pune în aplicare
formula de lucru a franchiser-ului;
f) să acorde dreptul de control franchiser-ului, privind respectarea strictă a metodelor,
tehnicilor de comercializare sau de prestare de servicii ș i privitor la calitatea publicităț ii
efectuată pe plan local;
g) să realizeze o anumită cifră de afaceri, în caz contrar suportând unele penalizări.
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TEMA X. CONTRACTE MODERNE Ș I COMPLEXE

1. Contractul internaț ional de leasing
Noț iune ș i caractere juridice
Contractul de leasing reprezintă operaţiunea prin care o parte, numită finanţator, cumpără un
bun de la o altă persoană, numită furnizor, pentru a-l închiria unei persoane, denumită utilizator.
La nivel internaț ional cea mai largă întrebuinț are o are leasing-ul financiar. Importanț a
leasing-ului financiar în relaț iile comerciale internaț ionale a determinat UNIDROIT să
promoveze necesitatea unei reglementări uniforme a leasingul-ui financiar internaț ional. Aceste
acț iuni ale UNIDROIT au dus la încheierea Convenț iei de la Ottawa din 1988 privind leasing-ul
fianciar internaț ional. R. Moldova nu este parte la această convenț ie.
Contractul de leasing are caracter bilateral, sinalagmatic, oneros, consensual, intuitu
personae, de adeziune. În privinț a caracterului bilateral sau multilateral al contractului de leasing,
în literatura de specialitate părerile sunt împărț ite. Conform legii R. Moldova nr. 59 din
28.04.2005 cu privire la leasing, sunt 3 părț i ale contractului de leasing, deci are caracter
multilateral.
Operaț iunile componente ale leasing-ului
Contractul de leasing implică mai multe operaţiuni. Contractul de vânzare-cumpărare – se
încheie între vânzător-furnizor, şi cumpărător-finanţator. Din momentul în care vânzareacumpărarea s-a încheiat, vânzătorul rămâne răspunzător pentru evicţiunea şi viciile bunului, dreptul
la acţiune fiind la dispoziţia utilizatorului80.
Contractul de locaţie – între finanţator şi utilizator este supus regulilor dreptului comun. În
general, contractul de locaţie este precedat de o promisiune sinalagmatică de locaţie. Riscurile
pierderii bunului, chiar pentru caz fortuit, în perioada închirierii acestuia, sunt în sarcina
utilizatorului care trebuie să asigure bunul şi să plătească primele de asigurare.
Dumitru Mazilu, Dreptul comerț ului internaț ional, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureș ti, 2000,
pag. 298-299.
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Promisiunea unilaterală de vânzare – între finanţator şi utilizator la începutul contractului de
leasing. În conformitate cu această promisiune, la încetarea contractului, utilizatorul poate opta fie
pentru restituirea bunului finanţatorului, fie pentru reînnoirea locaţiei, fie pentru cumpărarea
bunului la un preţ din care se deduc ratele plătite pe timpul locaţiei.
Formele de leasing81
În raport de părţile contractante, contractul de leasing este leasing direct şi leasing indirect.
Leasingul direct presupune încheierea nemijlocită a contractului între furnizor şi utilizator.
Leasingul indirect se realizează prin societăţi specializate.
În raport de bunul ce constituie obiectul contractului este leasing mobiliar şi leasing
imobiliar. În activitatea de comerţ internaţional este folosit numai leasing-ul mobiliar, care se referă
la echipamente industriale. Această formă se caracterizează prin garanţia dată utilizatorului că va
putea utiliza echipamentul pe o durată mai mare de un an şi prin posibilitatea de a obţine un credit,
locatarul plătind în rate lunare o sumă care acoperă costul bunului.
În funcţie de conţinutul ratelor:
leasing financiar – în perioada de bază a locaţiei se recuperează întregul preţ de cumpărare al
obiectului. Perioada de bază, prevăzută în contract, este mai scurtă decât durata de folosinţă a
bunului. În această perioadă, părţile nu pot rezilia unilateral contractul, iar riscurile sunt suportate
de către utilizator;
leasing funcţional – în perioada de bază a locaţiei se recuperează numai o parte din costul
obiectului. Riscurile sunt în sarcina finanţatorului. Durata de valabilitate a contractului este redusă,
ratele sunt mai mari şi riscurile revin finanţatorului sau furnizorului. Finanţatorul operaţiunii este
producătorul sau distribuitorul bunului. După expirarea perioadei de bază, părţile au facultatea de a
prelungi durata închirierii sau de a restitui bunul.
În funcţie de baza de calcul a ratelor: leasing net – cuprinde preţul net de vânzare şi
beneficiul; leasing brut – cuprinde preţul net de vânzare, beneficiul şi cheltuielile generate de
întreţinere, reparaţii şi servicii.
Având în vedere particularităţile tehnice de realizare: renting – constă în închirierea pe
termen scurt a unor mijloace de transport, utilaje şi aparate; timesharing – constă în închirierea de
utilaje concomitent la mai mulţi utilizatori. Prin folosirea utilajului închiriat în mod concomitent de
către mai mulţi utilizatori, ratele plătite lunar vor fi mai reduse; master leasing – este o formă
specială de leasing folosită de societăț ile de transport pentru închirierea containerelor pe termen
lung (term leasing) sau numai pentru o călătorie (trip leasing); lease back – operaţiunea prin care
finanţatorul cumpără bunul de la utilizator după care îl lasă acestuia în locaţie cu promisiunea de
revânzare la încetare locaţiei. Contractul de lease back se încheie numai între două persoane,
finanţatorul operaţiunii şi utilizatorul bunului. Proprietarul bunului are o dublă calitate, de furnizor
şi utilizator. Obiectul contractului îl formează bunurile imobile şi mai rar bunurile mobile de mare
valoare, care servesc drept garanţie. Lease back este un contract de vânzare combinat cu un contract
de locaţiune, care permite o finanţare pe termen lung, în condiţii simple şi avantajoase.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile furnizorului
Furnizorul are în principal dreptul de a primi preț ul pentru bunul predat.
Obligaț iile furnizorului
Să livreze bunul; să asigure instalarea şi asistenţa tehnică necesară; să garanteze pentru vicii
şi evicţiune.
Drepturile finanț atorului
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Ibidem, pag. 299-304.
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De a primi bunul, dreptul la instalarea ș i asistenț ă tehnică necesară, dreptul la garanț ie
contra viciilor ș i evicț iunii, dreptul la plata chiriei, la respectarea dreptului de proprietate, de a fi
informat de utilizator privind orice accident sau defecț iune a bunului, de a verifica modul în care
este exploatat bunul, de a rezilia de plin drept contractul în cazul în care nu se plăteș te chiria.
Obligaț iile finanț atorului
Să plătească preţul bunului; de a fixa durata locaţiunii; de a vinde bunul la sfârşitul perioadei
utilizatorului; de a controla periodic starea bunului şi modul de utilizare. Finanţatorul poate vinde
bunul închiriat, fiind însă ţinut să garanteze pe utilizator că noul proprietar va respecta contractul de
locaţie şi promisiunea de vânzare.
Drepturile utilizatorului
De a obț ine bunul de la furnizor, de a utiliza bunul.
Obligaț iile utilizatorului
Să plătească chiria; să respecte dreptul de proprietate al finanţatorului; de a asigura bunul; de
a informa pe finanţator despre orice accident sau defecţiune care îl face inutilizabil.
Ratele de chirie se determină prin acordul părţilor, în funcţie de durata vieţii economice a
bunului. Elementele cu caracter general utilizate în calculul unei rate sunt preţul real de achiziţie a
bunului, cotele de amortizare, ajutorul financiar acordat clientului, nivelul comisionului. De regulă,
ratele de chirie se plătesc lunar. Utilizatorului îi revin, de asemenea, şi unele obligaţii care reflectă
poziţia sa specială în operaţiunea de leasing. Astfel, utilizatorul trebuie să obţină de la furnizor, la
data şi locul indicat, bunul închiriat de finanţator; să întreţină şi să repare bunul închiriat,
menţinându-l în stare de funcţionare şi folosindu-l potrivit destinaţiei convenite şi indicaţiilor
tehnice; de a informa pe finanţator despre orice accident sau întrerupere a funcţionării utilajului; de
a asigura şi răspunde pentru pierderea, furtul, distrugerea sau prejudiciul suferit de bunul închiriat.
2. Contractul internaț ional de factoring
Noţiune ș i trăsături juridice
Contractul de factoring este operaţiunea prin care o persoană, aderent, cedează dreptul
asupra creanţelor sale comerciale unei alte persoane, factor, ce se obligă să preia activitatea de
încasare, în schimbul unei remuneraţii.
Marea diversitate dintre legislaț iile naț ionale cu privire la transmiterea creanț elor ș i mai
cu seamă formalităț ile cerute pentru a face opozabilă cesiunea constituie încă un puternic obstacol
în calea dezvoltării operaț iilor de factoring, datorită problemelor conflictuale care se nasc. Pentru a
înlătura asemenea obstacole în calea operaț iilor internaț ionale, practica ș i-a creat unele uzanț e
menite să faciliteze operaț iile de factoring, mai cu seamă cât priveș te opozabilitatea cesiunii.
Uzanț ele cu aplicabilitatea cea mai răspândită sunt cuprinse în ”Regulile generale privind
factoringul internaț ional”, elaboratea de cea mai mare asociaț ie de factori din lume, Factors
Chain International.
Sub auspiciile UNIDROIT, a fost încheiată la Ottawa în 1988, Convenț ia privind
contractul internaț ional de factoring, iar în 2001 la New York sub auspiiciile Adunării generale a
ONU, Convenț ia ONU privind cesiunea de creanț ă în comerț ul internaț ional. R. Moldova nu
este parte la nici una din convenț ii.
Contractul de factoring implică trei persoane: aderentul, vânzător de bunuri sau furnizor de
servicii; factorul sau cesionarul creanţelor, care este o întreprindere specializată; clientul,
cumpărătorul mărfii sau beneficiarul serviciilor.
În factoring-ul internaţional, la operaţiune participă un factor din ţara exportatoare şi un
factor din ţara importatoare. Factorul la export cedează corespondentului său creanţele pe care
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aderentul le are asupra importatorilor din străinătate, în măsura în care sunt acceptate în prealabil.
Factorul la import preia în proprietate creanţele transmise şi procedează la încasarea lor82.
Contractul de factoring este bilateral, consensual, cu titlu oneros şi cu executare succesivă.
Factoring-ul este un contract de adeziune la clauzele impuse de factor, precum şi intuitu
personae în ce priveşte persoana aderentului. Tot contractul de factoring cuprinde şi o clauză de
exclusivitate, aderentul cedând creanţele clientului în totalitatea lor, integral sau global.
Contractul de factoring îndeplineşte un dublu rol. În primul rând, factoring-ul este un
instrument de finanţare pe termen scurt. Prin transmiterea creanţelor sale unui factor, aderentul
încasează imediat valoarea facturilor cedate. El va beneficia de capitalul necesar pentru
desfăşurarea activităţii şi de o creştere a cifrei de afaceri. În al doilea rând, factoring-ul este un
instrument de gestiune comercială. Prin simplificarea activităţii contabile, aderentul ţine numai
evidenţa contului de factoring.
Particularităț ile contractului internaț ional de factoring
Operaţiunea de factoring are elemente comune cu cesiunea de creanţă şi preluarea datoriei.
Tot astfel, factoring-ul prezintă asemănări cu împrumutul, mandatul comercial, operaţiunea de
asigurare-credit83.
Factoring-ul este un contract original şi complex, configurat de intercondiţionarea mai
multor operaţiuni juridice. Ele formează un ansamblu unitar, care implică o reglementare specifică.
Contractul de factoring reprezintă o formă specială de creditare pe termen scurt. Factoring-ul
presupune vânzarea unor bunuri sau prestări de servicii, o clientelă stabilă, creanţe pe termen scurt
şi creditul acordat de factor.
Transmiterea creanţelor către factor se realizează prin intermediul unei subrogări
convenţionale. Prin simpla transmitere a facturilor, fără altă formalitate decât notificarea către
debitor, factorul devine proprietarul creanţelor. El dobândeşte toate drepturile şi garanţiile aferente,
fără a avea o acţiune în regres împotriva aderentului. Prin excepţie, în situaţia inexistenţei totale sau
parţiale a creanţei, factorul are o acţiune în repetiţiune a plăţii nedatorate.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile factorului
Factorul are următoarele drepturi: dreptul la comision, de ai fi transmise în proprietate
creanț ele comerciale de către aderent, de a revinde creanț ele unui alt factor, dreptul de a intenta o
acț iune în plată contra debitorului.
Obligaț iile factorului
Factorul are obligaţia de a plăti aderentului valoarea creanţelor cedate. El achită numai
creanţele care au fost acceptate în prealabil, ţinând cont de garanţiile care le prezintă. Dacă facturile
nu sunt acceptate, factorul le poate prelua, dar cu titlu de mandatar, fiind un factoring fără
notificare. În raport de forma factoring-ului, plata creanţelor se face înainte de scadenţă, pe măsura
cedării facturilor sau la scadenţă.
Pentru efectuarea plăţilor, facturile sau copiile lor legalizate se prezintă la perioadele
stabilite prin contract. Ele sunt însoţite de un borderou, care cuprinde următoarele menţiuni:
facturile cedate, cu toate garanţiile lor şi documentele justificative; declaraţia aderentului că
transmite creanţele în proprietatea factorului; cererea de plată a facturilor în schimbul unei chitanţe
subrogatorii.

Dumitru A. P. Florescu, Liviu-Narcis Pîrvu, Contractele de comerț internaț ional, ediț ia a II-a, Ed.
Universul Juridic, Bucureș ti, 2009, pag. 187.
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Ibidem, pag. 188-191.
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Facturile primite de factor sunt contabilizate în conturile personale ale clienţilor agreaţi. În
funcţie de plafoanele stabilite, factorul deschide şi aderentului un cont curent. Valoarea nominală a
facturilor cedate se înscrie la credit, iar comisionul se trece la debit. Existenţa contului curent oferă
garanţia încasării facturilor şi permite plata prin compensaţie.
Drepturile aderentului
Aderentul are în principal dreptul la plata valorii creanț elor cedate.
Obligaț iile aderentului
Aderentul este obligat de a transmite în proprietate factorului creanţele sale comerciale şi de
a menţiona pe ele că plata se va face în mod obligatoriu, către întreprinderea specializată. Tot
aderentul trebuie să garanteze existenţa creanţei la data cesiunii, să coopereze cu factorul pe toată
perioada contractului şi să plătească remuneraţia convenită.
În măsura în care subrogarea i-a fost notificată, clientul are obligaţia de a plăti numai
factorului. În absenţa altor dispoziţii contractuale, debitorul poate opune factorului toate excepţiile
inerente creanţei. Orice alte excepţii pot fi invocate numai dacă sunt preexistente subrogării.
3. Contractul internaț ional de consulting-engineering
Noţiune
Consulting-ul constă în studierea şi cercetarea pentru beneficiar a posibilităţilor tehnice şi
comerciale, în baza stadiului actual al ştiinţei şi practicii întrun anumit domeniu şi acordarea
corespunzătoare de asistenţă tehnică.
Engineering-ul este un complex de operaţiuni, prealabile sau concomitente, de concepţie şi
elaborare, precum şi de coordonare şi executare a proiectelor şi lucrărilor pentru realizarea unui
obiectiv.
Contractul de consulting-engineering este contractul prin care o parte, denumită furnizor de
engineering, se obligă, în schimbul unei remuneraț ii să presteze în favoarea celeilalte părț i,
denumită beneficiar, diferite servicii de natură preponderent intelectuală pentru conceperea,
proiectarea, realizarea ș i darea în folosinț ă a unei lucrari sau instalaț ii în industrie, agricultură
sau alte ramuri conexe. În cazul contractului de commercial-engineering, furnizorul de engineering
îș i asumă faț ă de beneficiar ș i obligaț ia livrării de bunuri materiale sau executarea propriu-zisă
a lucrărilor de construcț ii sau a celor de montaj industrial, ori obligaț ia executării întregii
instalaț ii industriale sau chiar a unor livrări „la cheie”, subcontractând în acest scop cu diferiț i
subprestatori84.
Operaţiunile de engineering se îndeplinesc în cadrul a două faze principale:
faza de studii, ce include cercetările în baza cărora se elaborează un proiect;
şi faza de executare, ce cuprinde realizarea sau punerea în stare de serviciu a unui obiectiv.
În raport de natura prestaţiilor, activitatea de engineering implică următoarele operaţiuni:
engineering economic, care urmăreşte stabilirea ştiinţifică, pe baza unor principii economice, a
soluţiei optime pentru realizarea unui obiectiv industrial; engineering de proiectare, care cuprinde
lucrările de proiectare, necesare pentru realizarea fizică a obiectivului industrial; engineering
industrial, care se ocupă cu organizarea şi coordonarea activităţii oamenilor, utilajelor şi
materialelor, cu organizarea conducerii obiectivului industrial85.
Noţiunile de consulting şi engineering se utilizează împreună sau separat.
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Fiecare activitate prezintă unele trăsături proprii, însă, prin conţinutul lor, ele se aseamănă.
Caractere juridice
Contractul de consulting-engineering este consensual, intuitu-personae, comutativ, cu titlu
oneros ș i cu executare succesivă. În mod obişnuit, contractul se încheie în formă scrisă, care este
cerută ad probationem.
Contractul de consulting-engineering poate fi:
a) autonom, când se încheie de societatea de engineering cu furnizorul general sau
antreprenorul, ori direct cu beneficiarul dintr-un contract de export complex sau de contrucț ii
montaj sau
b) accesoriu, cand se încheie ca parte a contractului de export complex sau a contractului de
antrepriza pentru contrucț ii montaj sau a contractului de furnizări de utilaje ș i instalaț ii.
Obligaț iile asumate de furnizorul de consulting-engineering sunt preponderent de mijloace,
iar în cazul commercial engineering obligaț iile sunt preponderent de rezultat.
Efectele contractului
Drepturile ș i obligaț iile părț ilor
Drepturile prestatorului de engineering
Prestatorul de engineering are următoarele drepturi: dreptul la plata preț ului, de a primi
toate datele ș i informaț iile cerute, de a primi anumite bunuri, de a obț ine autorizaț iile necesare.
Obligaț iile prestatorului de engineering
Societatea sau prestatorul de engineering trebuie să-şi realizeze misiunea potrivit
prevederilor menţionate în contract. În raport de specificul contractului, prestatorul de engineering
poate avea următoarele obligaţii: efectuarea de studii; conducerea realizării obiectivului industrial;
prestarea de asistenţă tehnică; coordonarea activităţii antreprenorilor; verificarea lucrărilor de
montaj; predarea documentaţiei obiectivului; garantarea funcţionării şi capacităţii obiectivului;
păstrarea secretului informaţiilor şi realizărilor.
Drepturile beneficiarului (clientului)
Beneficiarul are următoarele drepturi: dreptul de a beneficia de asistenț ă tehnică, de a primi
documentaț ia obiectivului, dreptul la garantarea funcț ionării ș i capacităț ii obiectivului, de a nu i
se divulga secretele informaț iilor ș i realizărilor.
Obligaț iile beneficiarului (clientului)
Obligaţiile beneficiarului sau clientului sunt de a plăti preţul şi de a preda toate datele şi
informaţiile cerute. Clientul mai poate fi obligat să presteze unele servicii, să furnizeze anumite
bunuri sau să obţină autorizaţiile necesare.
În determinarea obligaţiei principale a clientului, plata preţului, se aplică următoarele
principii: plata se face numai de către client; valoarea retribuţiei include şi cheltuielile cu caracter
permanent, întreprinse de societate pentru sporirea potenţialului tehnico-ştiinţific; modul şi
condiţiile de efectuare a plăţii sunt stabilite de către părţi.
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TEMA XI. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAȚ IONAL

1. Noț iunea ș i caracteristica generală a arbitrajului comercial internaț ional.
Arbitrajul comercial internaţional este modalitatea specifică de soluţionare a litigiilor din
comerţul internaţional caracterizată prin următoarele trăsături:
a) Temeiul competenţei arbitrilor îl constituie convenţia de arbitraj (acordul părţilor);
b) Arbitrii sunt persoane particulare, adică nu sunt funcț ionari publici cum sunt judecătorii,
astfel oricine poate să fie arbitru;
c) Hotărârea pronunţată este, de principiu, una definitivă şi irevocabilă.
La nivel internaț ional putem menț iona următorele convenț ii internaţionale:
Convenţia Europeană de Arbitraj Comercial Internaț ional de la Geneva din 1961; se aplică
numai între statele care sunt părț i;
Convenţia de la Washington din 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investiț ii
între state ș i persoane ale altor state; se aplică în domeniul investiţiilor internaţionale;
Acordul de la Kiev din 20.03.1992 privind ordinea soluţionării litigiilor legate de activitatea
de producere a statelor CSI;
Regulile de Arbitraj UNCITRAL; adoptate sub egida UNCITRAL în 1976, modificate
ulterior în 2010;
Legea Model UNCITRAL privind arbitrajul comercial înternaț ional adoptată în 1985,
modificată în 2006;
Convenţia de la New York din 1958 pentru recunoaș terea ș i executarea sentinț elor arbitrale
străine; de asemenea, se aplică numai între statele care sunt părț i;
Actele normative în R. Moldova ce reglementează arbitrajul sunt:
Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02. 2008;
Legea cu privire la arbitrajul comercial internaț ional nr. 24 din 22.02.2008;
Codul de procedură civilă;
Denumirea de arbitraj internaț ional a primit consacrarea prin convenț ii internaț ionale,
precum ș i în practica de comerț internaț ional ș i în doctrina de specialitate. Această denumire
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apare însăș i în titlul Convenț iei Europene asupra arbitrajului comercial internaț ional din 1961.
Denumirea este utilizată inclusiv în documentele UNCITRAL.
Analizând această denumire putem concluziona că arbitrajul comercial internaț ional are
următoarele caractere:
1) Caracterul arbitral;
2) Caracterul comercial;
3) Caracterul internaț ional;
Caracterul arbitral presupune că arbitrii investiț i au puterea de a judeca, de a tranș a un
litigiu, de al rezolva. Arbitrii sunt investiț i cu soluț ionarea litigiului de către părț ile implicate
prin convenț ia de arbitraj ș i nu sunt împuterniciț i prin forț a legii, cum este în cazul instanț elor
de drept comun. Puterea arbitrilor de a judeca se referă la pretenț iile formulate de părț i.
Caracterul comercial rezultă din faptul că obiectul său îl constituie litigiile care apar în
derularea operaț iunilor de comerț internaț ional. Caracterul comercial este nuanț at în art. 1 al
Convenţiei Europene de Arbitraj Comercial Internaț ional de la Geneva din 1961.
Caracterul internaț ional este dat de prezenț a unor elemente de extraneitate86. Convenț ia
de la Geneva 1961 precizează că litigiile supuse spre soluț ionare izvorăsc din neînț elegerile
comerciale apărute între părț i care îș i au sediul sau reș edinț a în state diferite. La stabilirea
caracterului internaț ional trebuie avute în vedere ș i alte elemente ca de ex.: sediul părț ilor în
litigiu; locul desfăș urării arbitrajului; transferul mărfurilor peste hotare87.
Arbitrajul comercial internaț ional poate fi clasificat după mai multe criterii.
În funcţie de caracterul temporar sau permanent al arbitrajului:
1) Arbitrajul ad-hoc;
2) Arbitrajul instituţional.
Arbitrajul ad-hoc are un caracter temporar, fiind organizat pentru un singur litigiu. Părţile
desemnează tribunalul arbitrilor pentru soluţionarea respectivului litigiu, iar după pronunţarea
hotărârii, tribunalul îşi încetează existenţa.
Prezintă un inconvenient ce ţine de dificultatea organizării: curţile de arbitraj oferă de regulă
dotările lor pentru organizarea tribunalului ad-hoc (se pune la dispoziţie sediul, personal calificat,
posibilitatea de comunicare şi primire a corespondenţei, de tehnoredactare a şedinţelor etc.). Prin
acest fapt nu înseamnă că arbitrajul devine instituţional.
Arbitrajul instituţional are caracter permanent şi este organizat de curţi de arbitraj care
funcţionează pe baza unor reguli proprii. Tribunalul arbitral nu are existenţă pentru un singur litigiu.
Arbitrajul instituţional se clasifică, din punct de vedere al obiectului în:
Arbitraj instituţional cu o competenţă materială generală;
Arbitraj instituţional cu o competenţă specializată.
Primul soluţionează litigii de orice natură, din orice domeniu al comerţului internaţional; de
ex.: Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Cel de-al doilea se organizează de regulă pe lângă burse de mărfuri, asociaţii profesionale şi
judecă numai litigii din respectivul domeniu.
Din punct de vedere al competenţei teritoriale, arbitrajul instituţional se clasifică în:
Arbitraj bilateral;
Arbitraj regional;
Arbitraj cu o competenţă universală.
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În cazul primului instanţa arbitrală are în competenţa sa litigii între comercianţi cu sediile în
două state diferite. De ex.: Canadian American Arbitration Comision.
În cazul arbirajului regional, competenţa instanţelor arbitrale vizează o anumită zonă
geografică. De ex.: Comisia scandinavă de arbitraj.
În cazul celui cu competenț ă universală, instanţa arbitrală este competentă indiferent de
ţara de origine a părţilor. De ex.: Curtea de Arbitraj de la Bucureşti.
În funcț ie de puterile conferite, arbitrajul este:
1) Arbitraj în drept strict;
2) Arbitraj în echitate.
Arbitrajul în drept strict (de jure) este regula. Arbitrul judecă în temeiul unui act normativ
(convenţie internaţională). În măsura în care părţile nu prevăd dacă arbitrajul este în drept strict sau
în echitate, arbitrii vor judeca în drept strict.
Arbitrajul în echitate (de facto) sau arbitrajul ex aque et bono.
Părţile trebuie să prevadă expres acest lucru. Arbitrii dispun de o mai mare libertate, ei pot
judeca în funcţie de ceea ce este echitabil în respectiva speţă.
Limitele arbitrajului echitabil:
Limite de procedură: arbitrul trebuie să ţină cont de anumite principii (principiul
contradictorialităţii, principiul disponibilităţii, principiul dreptului la apărare etc.)
Limite de fond: norme de ordine publică de drept internaţional privat din sistemul de drept
aplicabil în speţă (lex cause).
2. Convenț ia de arbitraj
Temeiul competenţei arbitrilor îl constituie voinţa părţilor exprimată într-o convenţie de
arbitraj. Legea model UNCITRAL defineș te convenţia de arbitraj ca fiind un acord al părţilor să
supună arbitrajului toate sau unele litigii care apar sau care vor apare între ele în legătură cu
relaț iile lor comerciale, indiferent dacă sunt sau nu contractuale.
Convenţia de arbitraj are două forme88:
1) Clauza compromisorie sau clauza de arbitraj – reprezintă clauza inserată în contract prin care
părţile aleg ca un litigiu viitor ce va apărea în legătură cu contractul respectiv, să fie soluţionat prin
arbitraj. Validitatea clauzei compromisorii (clauzei de arbitraj) este independentă de valabilitatea
contractului, deoarece ea conț ine actul de voinț ă părț ilor prin care este stipulat principiul
supunerii litigiilor ce ar apare în raporturile lor de comerț internaț ional unei instanț e de arbitraj
(elementul caracteristic al clauzei compromisorii este cerinț a ca litigiul să fie viitor ș i eventual);
2) Compromisul de arbitraj – acordul de voinţă al părţilor privind soluţionarea prin arbitraj al
unui litigiu deja născut, arâtându-se, sub sancț iunea nulităț ii, obiectul litigiului, numele arbitrilor
sau modalitatea de numire a lor. Compromisul trebuie să îndeplinească mai multe condiț ii: a) să se
refere la un diferend existent între părț i, care să fie expus în textul acordului; b) să se exprime
voinț a părț ilor de a supune litigiul respectiv arbitrajului; c) să fie desemnat arbitrul sau arbitrii
care vor soluț iona litigiul; c) să precizeze organizarea fie ș i procedura în cazul arbitrajului ad-hoc.
Există posibilitatea ca ambele să existe într-un singur contract, atunci când clauza
compromisorie este sumar încheiată.
Efectele convenţiei de arbitraj:
1) Efectul pozitiv;
2) Efectul negativ.
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Efectul pozitiv constă în învestirea Tribunalului arbitral. Regimul clauzei compromisorii e
diferit de regimul juridic al contractului principal – anumite cauze de nevalabilitate al contractului
principal nu afectează şi clauza compromisorie. Arbitrii rămân competenţi în temeiul clauzei
compromisorii să pronunţe nulitatea actului principal. Dacă clauza de nulitate ar afecta şi clauza
compromisorie, atunci arbitrii nu ar mai fi competenţi să pronunţe desfiinţarea contractului.
Există unele clauze de nevalabilitate a contractului principal care vor afecta şi valabilitatea
clauzei compromisorii. Aceste cauze sunt nulităţi convergente. De ex.: incapacitatea părţilor sau a
uneia din părţi – dacă respectiva parte nu a fost competentă să încheie contractul principal, atunci ea
nu a fost competentă să încheie nici clauza compromisorie; unele vicii de consimţământ.
Efectul negativ constă în dezinvestirea instanţei judecătoreşti de drept comun.
3. Procedura arbitrală
Desemnarea arbitrilor
Conform Legii Model asupra Arbitrajului Comercial Internaț ional părț ile sunt libere să
determine numărul de arbitri. Dacă o asemenea determinare nu a fost posibilă, numărul arbitrilor va
fi de trei.
Nici o persoană nu va fi împiedicată din motive de naț ionalitate să acț ioneze ca arbitru,
dacă părț ile n-au convenit altfel. Părț ile sunt liber să convină asupra procedurii desemnării
arbitrului sau arbitrilor, cu respectarea regulilor din Legea Model. Dacă un atare acord nu a fost
convenit, într-un arbitraj cu trei arbitri fiecare parte va desemna un arbitru, iar cei doi vor desemna
al treilea arbitru.
Dacă una din părț i nu a reuș it să desemneze arbitrul în 30 de zile de la primirea solicitării
celeilalte părț i de a-l numi, sau dacă cei doi arbitri n-au căzut de acord asupra desemnării celui deal treilea arbitru în termen de 30 de zile de la desemnarea lor, desemnarea va fi făcută, în baza
solicităii unei părț i, de către Curte sau de orice alte autorităț i specificate în Legea Model.
Într-un arbitraj cu un singur arbitru, dacă părț ile nu au reuș it să convină asupra arbitrului,
el va fi desemnat, în baza solitării unei părț i, de către Curte sau de o altă autoritate competentă
indicată în Legea Model.
În cazul în care apar îndoilei justificate asupra imparț ialităț ii sau independenț ei unui
arbitru, acesta poate fi recuzat. Conform Legii Model, dacă un arbitru a devenit de jure ș i de facto
incapabil să-ș i îndeplinească funcț iile sau dacă pentru alte motive nu poate să acț ioneze imediat,
mandatul său se încheie dacă el se retrage sau dacă părț ile sunt de acord asupra încheierii
mandatului său.
În cazul în care apare vre-o dispută legată de recuzarea sau terminarea mandatului unui
arbitru, oricare dintre părț i poate să ceară Curț ii sau unei alte autorităț i competente să decidă
asupra terminării mandatului. O asemenea decizie, după adoptarea ei, nu va fi supusă apelului89.
Sesizarea tribunalului arbitral
Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă. Cererea de arbitrare
constituie mijlocul legal prin care o parte într-un contract comercial internaţional solicită
arbitrajului protejarea dreptului şi intereselor sale legitime nesocotite de către partenerul
contractual.
Introducerea cererii de arbitrare operează declanşarea procedurii arbitrale. O asemenea
cerere trebuie redactată în scris de către reclamant şi va cuprinde următoarele:
a) numele şi domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea şi sediul, pentru persoanele
juridice, sau reşedinţa părţilor;
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b) numele persoanei care reprezintă partea în litigiu;
c) referinţa la convenţia de arbitraj;
d) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea;
e) obiectul şi valoarea cererii, precum şi indicarea calculului prin care s-a ajuns la determinarea
acestei valori;
f) numele şi domiciliul persoanei numite în calitate de arbitru;
g) semnătura părţii.
Reclamantul va comunica pârâtului, precum şi fiecărui arbitru copie de pe cererea de
arbitrare şi de pe înscrisurile anexate.
În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie să fie stabilită în mod separat;
valoarea obiectului cererii se va stabili la suma totală a capetelor de cerere.
Dacă reclamantul omite să stabilească valoarea obiectului cererii sau stabileşte inexact
această valoare, Curtea de Arbitraj din oficiu sau la cererea pârâtului stabileşte această valoare pe
baza datelor privitoare la obiectul cererii.
Precizarea valorii obiectului cererii de arbitrare este necesară în vederea stabilirii taxelor de
arbitraj.
Cererea se consideră introdusă pe data înregistrării acesteia la Curtea de Arbitraj; în cazul
expedierii ei prin poştă este luată în considerare ca dată a înregistrării data prevăzută în ştampila
oficiului poştal de expediere.
Cererea de arbitrare se însoţeşte de toate înscrisurile invocate de reclamant în sprijinul
pretenţiilor formulate. Ea se redactează în limba română sau în limba contractului dintre părţi ori în
limba în care acestea au purtat corespondenţa. Înscrisurile însoţitoare ale cererii se depun în original
sau în copii certificate de către parte. În cazul în care cererea este redactată într-o limbă străină,
Curtea de Arbitraj poate obliga pe reclamant, din oficiu sau la cererea pârâtului să prezinte o
traducere a acesteia şi a înscrisurilor însoţitoare în limba română sau dacă interesele examinării
litigiului o cer într-o altă limbă90.
Cererea de arbitraj poate fi însoţită şi de probe de marfă, eşantioane etc. Într-o atare ipoteză
asemenea probe se vor depune într-un singur exemplar făcându-se despre aceasta menţiune în
cerere. Asistentul arbitral va întocmi un proces verbal de luare în custodie care va cuprinde
descrierea amănunţită a obiectelor depuse.
Referinț a (Întâmpinarea)
În termenul convenit de părţi ori stabilit de tribunalul arbitral, în cel mult 30 de zile de la
primirea copiei de pe cererea de arbitraj, pîrîtul trebuie să facă referinţa, în care expune excepţiile
privind cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în
apărare, precum şi, în modul corespunzător, menţiunile prevăzute pentru cererea arbitrală.
Excepţiile şi alte mijloace de apărare pe care pîrîtul nu le-a menţionat în referinţă trebuie
ridicate, sub sancţiunea decăderii, cel tîrziu la data primei ș edinț e a tribunalului arbitral. În cazul
în care procedura arbitrală are loc în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise,
prezentate de părţi, fără dezbateri orale, pîrîtul trebuie să ridice excepţiile în cel mult 15 zile de la
data depunerii referinţei. La o dată ulterioară, pîrîtul este decăzut din dreptul de a prezenta excepţii.
Cererea reconvenţională
Cererea reconvenţională se analizează ca fiind o varietate a cererii de arbitrare prin care
pârâtul dintr-un litigiul arbitral pendent formulează pretenţii proprii împotriva reclamantului.
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial din Moldova nu cer însă această
condiţie nici expres, nici implicit.
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Cererea reconvenţională trebuie introdusă în cadrul termenului pentru depunerea
întâmpinării sau, cel mai târziu, până la prima ș edinț ă a tribunalului arbitral. Această cerere
trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală.
Cererea reconvenţională se soluţionează odată cu cererea principală. În cazul în care numai
cererea principală este în stare de a fi soluţionată, cererea reconvenţională este posibil să fie
soluţionată separat.
Dezbaterea litigiului
Dezbaterile tribunalului arbitral au loc la sediul Tribunalului arbitral. Tribunalul arbitral este
în măsură să dispună ca dezbaterile să se desfăşoare în alt loc, dacă părţile în litigiu nu au nimic
împotrivă.
Părţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate
de avocaţi sau de alte persoane.
Oricare dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa pe baza
actelor de la dosar. În baza Legii Model, în termenul convenit de părţi sau determinat de tribunalul
arbitral, reclamantul trebuie să declare faptele care susţin pretenţia şi să propună soluţiile pe care le
consideră potrivite. În răspuns, cealaltă parte îşi va prezenta apărările faţă de faptele prezentate de
reclamant. Părţile pot prezenta, împreună cu declaraţiile lor, toate documentele pe care le consideră
relevante şi să se refere la documente sau alte dovezi pe care le prezintă tribunalului.
Arbitrajul trebuie să fie imparţial şi să abordeze cauza arbitrală într-o manieră practică şi
expeditivă. Procedura arbitrală trebuie să asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărîrii arbitrale,
egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii91.
Comunicarea între părţi sau către părţi a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, a hotărîrilor
arbitrale şi a încheierilor de şedinţă se face prin scrisoare recomandată, cu recipisă de predare sau cu
confirmare de primire, excepţie făcînd cazul în care s-a convenit asupra unei alte metode de
comunicare. Informaţiile şi înştiinţările pot fi făcute prin orice alt mijloc de comunicare ce permite
stabilirea probei comunicării şi a textului transmis.
Înscrisurile pot fi înmînate şi personal părţilor contra semnătură. Dovezile de comunicare se
depun la dosar.
După expirarea termenului de depunere a referinţei, instituţia arbitrală verifică stadiul
litigiului pentru dezbatere şi, dacă consideră necesar, dispune măsurile corespunzătoare pentru
completarea dosarului. După verificare, instituţia arbitrală fixează, după caz, termenul pentru
dezbaterea litigiului şi dispune citarea părţilor.
Între data primirii citaţiei şi data începerii dezbaterilor trebuie să existe un interval de cel puţin 15
zile. Părţii trebuie să i se asigure posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate documentele şi
materialele legate de litigiu înaintate arbitrajului de cealaltă parte sau de alte persoane. Arbitrajul
trebuie să asigure părţilor, în măsura necesarului, posibilitatea prezentării, în scris şi oral, a
pretenţiilor, argumentelor şi probelor.
Faptul că partea citată legal nu s-a prezentat la dezbatere nu împiedică dezbaterea litigiului,
cu excepţia cazului cînd partea lipsă invocă, cel tîrziu în preziua dezbaterii, motive temeinice de
amînare, informînd cealaltă parte şi arbitrii. Amînarea poate fi cerută numai o singură dată.
Litigiul este examinat, de regulă, în şedinţă închisă. Examinarea litigiului în şedinţă deschisă
se permite numai cu încuviinţarea ambelor părţi. Traducerea documentelor este asigurată de părţi.
Acestea pot conveni asupra limbii de lucru în proces. Dezbaterile arbitrale se consemnează în
încheierea şedinţei. Orice dispoziţie a instituţiei arbitrale va fi consemnată în încheiere şi va fi
Dumitru A. P. Florescu, Liviu-Narcis Pîrvu, Contractele de comerț internaț ional, ediț ia a II-a, Ed.
Universul Juridic, Bucureș ti, 2009, pag. 371.
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motivată. Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierii şi al tuturor actelor din dosar.
Supraarbitrul stabileşte ordinea audierilor şi conduce dezbaterile. După dezbaterile orale, arbitrajul
adoptă hotărîri.
Arbitrajul poate adopta hotărîre în cauza arbitrală în bază de înscrisuri, documente şi de alte
dovezi scrise, prezentate de părţi, fără dezbateri orale ale cauzei, dacă aşa au prevăzut părţile sau
dacă ele au renunţat la dezbateri orale.
Administrarea probelor se efectuează în şedinţă a arbitrajului. Instituţia arbitrală poate
dispune ca administrarea probelor să fie efectuată în faţa unui arbitru din componenţa sa.
Dezbaterile arbitrale se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Orice dispoziţie a
instituţiei arbitrale se consemnează în proces-verbal şi va fi motivată.
4. Hotărârea arbitrală
Este hotărârea prin care tribunalul arbitral se pronunţă asupra litigiului cu a cărui soluţionare
a fost investit.
Hotărârea arbitrală constituie o sinteză a întregii activităţi desfăşurate de completul de arbitri
şi de părţi din momentul perfectării convenţiei de arbitraj şi până la îndeplinirea ultimului act de
procedură, reflectând rezultatul procedurii arbitrale în toată complexitatea sa92.
Deliberarea şi adoptarea hotărârii de către tribunalul arbitral au loc în şedinţa secretă.
Hotărârea arbitrală se adoptă în cazul în care tribunalul arbitral soluț ionează litigiul în fond,
admiț ând integral sau parț ial acț iunea ș i cererea reconvenț ională. De asemenea, se adoptă
hotărârea arbitrală ș i în cazul în care reclamantul renunț ă la pretenț iile sale. Tribunalul poate
adopta o hotărâre prin care să constate atingerea de către părț i a unui acord în privinț a litigiului,
adică o tranzacț ie de împăcare.
În funcț ie de tribunalul arbitral sesizat, pronunț area hotărârii poate fi amânată până la 30
de zile, însă nu mai târziu de un anumit termen de la data depunerii cererii de sesizare a trbunalului
arbitral respectiv.
Conform legii R. Moldova cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02.2008 hotărârea arbitrală
trebuie să conț ină:
a) componenţa arbitrajului, data şi locul pronunţării sale;
b) numele şi domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea şi sediul, pentru persoanele
juridice, sau reşedinţa părţilor;
c) referinţa la convenţia de arbitraj în al cărei temei s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului;
e) motivele de fapt şi de drept ale hotărîrii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care stau
la baza soluţiei;
f) semnăturile arbitrilor;
g) alte prevederi.
În ceia ce priveș te contestarea hotărârii arbitrale, potrivit art.477, alin.1 din Codul de
procedură civilă al R. Moldova, hotărârea arbitrală pronunţată pe teritoriul R. Moldova poate fi
contestată în judecată de către părţile în arbitraj, înaintând o cerere de desfiinţare a hotărârii
arbitrale.
Art. 480 al Codului de Procedură Civilă al R. Moldova enumeră motivele în baza cărora
poate fi desfiinţată o hotărâre arbitrală. Astfel, hotărâre arbitrală poate fi desfiinţată dacă:
a) litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii obiectul dezbaterii arbitrale;
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Ibidem, pag. 375-376.
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b) hotărârea arbitrală a fost emisă după expirarea termenului arbitrajului;
c) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi temeiurile, locul şi data pronunţării ori nu este
semnată de arbitri;
d) dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate;
e) arbitrajul nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitrală;
f) partea interesată nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre
dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale sau, din alte motive
întemeiate, nu s-a putut prezenta în faţa arbitrajului pentru a da explicaţii;
g) arbitrajul s-a pronunţat asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală ori care
nu se înscrie în condiţiile convenţiei ori hotărârea arbitrală, conţine dispoziţii în problemele ce
depăşesc limitele convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia
arbitrală pot fi separate de dispoziţiile care nu decurg din convenţie instanţa judecătorească poate
desfiinţa a hotărârii arbitrale în care se conţin dispoziţii ce nu se înscriu în convenţia arbitrală;
h) hotărârea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiile R. Moldova sau bunele
moravuri.
Recunoaș terea ș i executarea hotărârilor arbitrale străine
La baza recunoaș terii ș i executării hotărârilor arbitrale străine este Convenţia de la New
York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine. R. Moldova
este parte la această convenț ie începând cu anul 1998, în hotârârea Parlamentului R. Moldova de
ratificare menț ionându-se că se vor recunoaș te ș i executa hotârâri arbitrale străine adoptate după
data ratificării. Convenț ia de la New York stabileşte un dublu criteriu pentru definirea ca străină a
unei hotărâri arbitrale:
1) sentinţa să fie adoptată pe teritoriul unui stat altul decât cel unde se cere recunoaşterea şi
executarea;
2) respectiva hotărâre să nu fie considerată hotărâre naţională în statul în care se cere
recunoaşterea şi executarea.
Convenţia Europeană asupra Arbitrajului Comercial Internaţional adoptată la Geneva în anul
1961 supune domeniului ei de aplicare sentinţele pronunţate în litigiile dintre părţi ce la momentul
convenţiile de arbitraj aveau sediului sau reşedinţa în state contractante diferite.
Legislaţia R. Moldova dispune că hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost
pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi, la depunerea în instanţa de judecată competentă a
unei cereri scrise, se execută de plin drept. Partea care solicită recunoaşterea sau executarea hotărîrii
arbitrale străine este obligată să prezinte în judecată hotărîrea arbitrală în original sau în copie
legalizată. Dacă hotărîrea arbitrală şi convenţia de arbitraj sînt expuse într-o limbă străină, partea
este obligată să le prezinte în traducere în limba de stat, legalizată în modul stabilit de lege.
Conform art. 476 Cod Procedură Civilă al R. Moldova, recunoaşterea sau executarea unei
hotărârii arbitrale, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, poate fi refuzată numai în următoarele
cazuri:
1) una din părţile convenţiei arbitrale era într-o măsură oarecare incapabilă sau că această
convenţie este ilegală potrivit legii guvernante, iar în lipsa unei astfel de probe, că este ilegală în
conformitate cu legea ţării în care a fost emisă hotărîrea;
2) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea nu a fost înştiinţată legal despre desemnarea
arbitrului sau despre dezbaterea arbitrală ori nu a putut din alte motive să prezinte probe sau să dea
explicaţii în faţa arbitrajului;
3) hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală sau nu se
înscrie în condiţiile convenţiei;
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4) hotărîrea conţine dispoziţii în probleme neprevăzute de convenţia arbitrală; totuşi, dacă
dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia arbitrală pot fi separate de cele care nu se înscriu în
ea, partea hotărîrii arbitrale care conţine dispoziţii referitoare la problemele ce decurg din convenţia
arbitrală poate fi recunoscută şi pusă în executare;
5) componenţa arbitrajului sau procedura dezbaterii arbitrale nu corespunde convenţiei părţilor
ori, în lipsa acestora, nu se conformează legii din ţara în care a avut loc arbitrajul;
6) hotărîrea nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost anulată ori executarea ei a fost
suspendată de instanţa judecătorească a ţării în care a fost pronunţată hotărîrea sau în conformitate
cu legea căreia a fost pronunţată.
Instanţa judecătorească refuză, de asemenea, să recunoască hotărîrea arbitrală străină şi să o
execute, stabilind că obiectul litigiului nu poate fi dat în dezbatere arbitrală conform legii Republicii
Moldova sau că recunoaşterea hotărîrii şi încuviinţarea executării ei este în contradicţie cu ordinea
publică din Republica Moldova.
Dacă în judecată s-a depus o cerere privind desfiinţarea sau suspendarea executării hotărîrii
arbitrale străine, instanţa căreia i se solicită recunoaşterea hotărîrii arbitrale şi executarea ei poate
amâna emiterea unei decizii asupra cererii dacă va considera că amânarea este raţională.
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