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INTRODUCERE 

 

Împrumutul de bani reprezintă o nevoie socială, și o realitate juridică, apărută pe fondul 

existenței unor repetate crize în domeniul economic, ajungându-se astăzi să fie aproape 

omniprezente, la fel ca și acordurile care le garantează rambursarea. 

Împrumutul de bani este, fară îndoială, unul dintre cele mai des întâlnite contracte în viaţa 

cotidiană, frecvența lui crescând, mai ales, în perioadele crizelor economice. Fie că este încheiat 

între particulari, între profesionişti şi consumatori, ori exclusiv între profesioniști, împrumutul 

de bani suscită numeroase controverse. În condiţiile Codului civil adoptat în anul 1864
1
, dar și 

ulterior în Codul Civil din 2011
2
, doctrina juridică şi jurisprudenţa au adaptat dispoziţiile legale 

ale actelor normative la evoluţia firească a societăţii şi, implicit, a raporturilor juridice
3
 ce se 

nasc în practica și dinamica socială. 

 Dincolo de sistematizarea dreptului privat, constând în unificarea dispozițiilor dreptului 

comercial cu cele ale dreptului civil, prin adoptarea actualului Cod civil, remarcăm faptul că a 

fost reconsiderată structura anumitor instituții juridice
4
. Încadrarea juridică corectă a contractului 

de împrumut de bani este un prim element important care ne interesează, iar întrebarea firescă în 

acest context este: care sunt motivele față de care legiuitorul român a considerat că este 

necesar un cadru juridic general, comun situațiilor concrete de împrumut?  

 Coroborând expunerea de motive a Codului civil din 2011 cu normele din Cap. XIII, 

Titlul VIII din Cartea a V-a am constatat că, necesitatea creării unei reglementări generale este 

justificată prin aplicarea acesteia “situațiilor în care nu există reglementări speciale în materia 

contractului de împrumut și, în completarea evetualelor reglementări speciale”
5
.    

 Evidențiem faptul că, reglementări aplicate contractelor de împrumut de bani există și în 

                                                           
1
 Codul civil din 1864 (Codicele civil), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, actualizat la 1 

septembrie 2010, Ed. Hamangiu, 2010 
2
 Legea nr. 287/2009, publicată în M.Of. nr. 511/2009, republicată cu modificările și completările aduse prin Legea 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, publicată în M.Of. nr 409/2011 
3
 Gabriel Boroi definește raportul juridic civil drept relația socială, patrimonială sau nepatrimonială, reglementată de 

norma de drept civil. A se vedea G. BOROI, C.A. ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea a II-a, ediție 

revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 2012, p. 51; Iosif R. URS, C. TODICĂ, Drept civil. Teoria geerală, Ed. 

Hamangiu, 2015, p. 105 
4
 Prin instituție juridică înțelegem normele juridice ce reglementează subdiviziuni ale obiectului dreptului civil 

grupate pe categorii. A se vedea A se vedea G. BOROI, C.A. ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea a II-a, 

ediție revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 2012, p. 2 
5
 Cod civil (Legea 287/2009), Expunere de motive, p. 17 
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legi speciale, cum ar fi Legea nr. 31/1990
6
 privind societățile, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011

7
 

privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar etc.  

Deosebirea dintre dispozițiile Codului civil, ca drept comun în materie, și reglementările 

speciale din actele normative, este de substanță, în sensul că, prin dispozițiile dreptului comun 

legiuitorul determină cadrul legal general al contractului de împrumut de consumație, în timp 

ce, reglementările speciale se referă la aplicațiile practice ale contractului de împrumut în 

diverse situații, cum ar fi împrumutul de bani între particulari, între profesioniști ori între 

profesioniști și consumatori.      

 O altă precizare care se impune este aceea că, asistăm la o limitare a principiului 

libertăţii de a contracta
8
, legiuitorul intervenind tot mai mult în reglementarea acestui contract. 

Părţile unui contract de împrumut de bani, indiferent că vorbim de particulari, consumatori și/sau 

profesionişti, nu mai decid liber încheierea acestuia, nu-şi mai aleg liber cocontractantul și nu pot 

determina integral prin consens conținutul convenției, anumite restricţii fiind impuse de legiuitor. 

Astfel, pe de-o parte în cazul împrumutului de bani acordat de un profesionist unui consumator, 

vorbim în fapt de un contract de adeziune, ale cărui clauze sunt prestabilite de împrumutător, iar 

împrumutatul este nevoit să opteze între a adera sau nu la acesta, iar pe de altă parte, atunci când 

vorbim de un împrumut de bani ce poate fi acordat dezinteresat, cu titlu ocazional, de către un 

profesionist reglementarea este insuficientă, neclară și plină de formalism, astfel încât poate 

cenzura voința reală a părților.  

Mai mult, dinamica socială a condus chiar la cazuri în care, datorită imposibilității de 

îndeplinire a condițiilor de eligibilitate cerute de instituțiile de creditare, anumiți profesioniști au 

fost nevoiți sa apeleze la împrumuturi contractate de la asociați, de la societăți terțe, ori de la 

“societăți mamă” – în cazul grupurilor, pentru acoperirea nevoilor economice. Încercarea 

creditorilor de a obține un câștig, chiar și profitând de starea de nevoie în care se aflau 

                                                           
6
 Publicată în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare ale Legii nr. 163/2018, publicată în 

M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018. 

7
 Publicată în M. Of. nr. 607 din 29 august 2011 

8
 Principiul libertății de a contracta este reglementat de Codul civil în art. 1169, ”părțile sunt libere să încheie orice 

contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri”. 

A se vedea I. ADAM, Tratat de drept civil. Obligațiile, Vol. I. Contractul, Ed. C.H.Beck, București, 2017, p. 31; L. 

POP, I.Fl. POPA, S.I.Vidu, Tratat elementar de drept civil, Ed. Universul Juridic, Buucrești, 2012, p. 58; Iosif R. 

URS, Petruța-Elena ISPAS, Drept civil. Teoria obligațiilor, Ed. Hamangiu, p. 29 și urm. 
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cocontractanţii debitori, prin impunerea condiţiilor de acordare şi de returnare a sumei 

împrumutate, a determinat legiuitorul să intervină deseori, de-a lungul timpului, prin acte 

normative, încercând să ușureze situaţia grea a datornicilor, în ipoteze în care restituirea sumelor 

împrumutate devenea mult prea oneroasă pentru aceştia. Așadar, s-a impus necesitatea unei 

reglementări a domeniului clauzelor abuzive
9
 în contractele încheiate între comercianţi şi 

consumatori, în contextul în care libertatea contractuală de a stabili clauzele contractului a 

început să fie utilizată unilateral de către comercianţi. Impunerea unor clauze favorabile exclusiv 

lor, a constituit un abuz al comercianţilor, fundamentat pe puterea lor economică, fapt ce a 

determinat ruperea echilibrului contractual între părţi, reglementarea domeniului clauzelor 

abuzive
10

 având ca scop tocmai restabilirea acestui echilibru. 

 Pentru o înțelegere mai exactă este necesar să realizăm delimitarea conținutului 

prezentului studiu, privind contractul de împrumut de bani, de cel al contractului de credit. 

Pornind de la definiția lingvistică a celor două noțiuni, respectiv: ”împrumut, (…) a da cuiva sau 

a lua de la cineva un bun care urmează să fie restituit; obiect sau sumă de bani care se dă cuiva 

sau se ia de la cineva pentru un anumit interval de timp, urmând să fie restituit(ă) ulterior”
11

 și 

”credit, (…) relație (economică) bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau juridică 

(creditor), care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, și o 

altă persoană fizică sau juridică (debitor), care primește împrumutul sau cumpără pe datorie; 

împrumut acordat (cu titlu rambursabil și condiționat de obicei de plata unei dobânzi)”
12

, putem 

observa diferențe semnificative între cele două noțiuni. Pe de-o parte creditul implică o calitate a 

părților (creditor și debitor) și are întotdeauna ca obiect o sumă de bani, în timp ce, împrumutul 

poate avea ca obiect bani și/sau bunuri, iar pe de altă parte, deși în ambele cazuri există obligația 

de rambursare a capitalului împrumutat, doar creditul poartă în majoritatea cazurilor și asupra 

dobânzilor.  

                                                           
9
 A se vedea Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate 

cu consumatorii; Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 

consumatori, publicată în M. Of. al Românei, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010, republicată și actualizată la data de 

13 iunie 2014.  
10

 Conform art. 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și 

consumatori a fost republicata în Monitorul Oficial nr. 543 din 03 august 2012, cu modificările și completările 

ulterioare, clauzele abuzive sunt clauze contractuale care ”nu au fost negociate direct cu consumatorul și care, prin 

ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor 

bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților”.  
11

 A se vedea Dicționarul Explicativ al limbii române, Academia Româna, Institutul de ligvistică ”Iorgu Iordan – Al. 

Rosetti”, Ed. Univers Enciclopedic Gold, ed. a 2-a, revizuita, București, 2009, p.535 
12

 Dicționarul Explicativ al limbii române, op. cit., p. 247 
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În reglementarea Codului Civil, împrumutul de consumație este, conform art. 2158 alin. 

(1) C.civ., ”contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte 

asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să 

restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de 

aceeaşi natură şi calitate”, prin comparție cu reglementarea art. 2193 C.civ., referitoare la credit, 

unde ”facilitatea de credit este contractul prin care o instituţie de credit, o instituţie financiară 

nebancară sau orice altă entitate autorizată prin lege specială, denumită finanţator, se obligă să 

ţină la dispoziţia clientului o sumă de bani pentru o perioadă de timp determinată sau 

nedeterminată”.  

Astfel, sublinem două dintre caracterele care diferențiază contractele, respectiv calitatea 

subiecților și obiectul acestora. Pe de-o parte, în cadrul împrumutului, poate avea calitatea de 

subiect orice persoană fizică sau juridică, în timp ce, în cazul unui credit calitatea de creditor 

poate fi deținută doar de o instiție de credit/ instituție financiară nebacară, ori entitate autorizată 

de lege pentru astfel de operațiuni, iar pe de altă parte, obiectul împrumutului de consumație 

constă într-o sumă de bani sau bunuri fungibile și consumptibile, pe când obiectul creditului face 

trimitere doar la o sumă de bani.  

Ca urmare a definirii creditului conform reglementării Codului Civil, se impune să 

delimităm cele două categorii de credite: bancare sau nebancare, în funcție de calitatea instituției 

creditoare. Așadar, creditele bancare sunt cele acordate de instituțiile de credit legal constituite și 

care funcționează potrivit normelor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului
13

, în timp ce creditele nebancare sunt acordate de instituții financiare nebancare, 

constituite conform Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
14

. De asemenea, 

alte deosebiri majore între cele două tipuri de credite se referă la condițiile de acordare, mai 

exact suma maximă a creditului, documenația necesară obținerii creditului și perioada pentru 

care acesta este acordat.  

                                                           
13

 Publicată în M. Of. nr 1027 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulteriare. A se vedea și Legea 

nr. 297 privind piața de capital, publicată în M. Of. nr. 213din 29 martie 2017. 
14

 Publicată în M. Of. nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu modificările aduse prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 135/2012 privid Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative care cuprind dispoziții procesual penale în vigoare de la 1 februarie 2014, publicată în M. Of. nr. 515 din 

14 august 2013. A se vedea și Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat în 

M. Of. nr. 707 din 21 octombrie 2009, modificat și completat prin regulamentul BNR nr. 10/2016, publicat în M. Of. 

nr. 1057 din 28 decembrie 2016, și ulterior prin Regulamentul BNR nr. 1/2017, publicat în M. Of. nr. 760 din 25 

septembrie 2017.  
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 Așadar, deși într-o exprimare generală, noțiunea de credit și cea de împrumut pot fi 

folosite cu același înțeles, exprimând relația dintre două sau mai multe persoane constând în 

transmisiunea unei sume de bani cu titlu rambursabil
15

, acestea nu se pot confunda din 

perspectiva regimului juridic aplicabil. 

 În concluzie, subliniem că, domeniul de cercetare al lucrării vizează exclusiv analiza 

contractului de împrumut de bani în care cel puțin una dintre părți are statut de profesionist, 

abordând împrumutul de bani dintr-o dublă perspectivă: a) împrumutul de bani încheiat de 

profesioniști în temeiul Codului Civil și în acord cu normele speciale şi, b) împrumutul de bani 

încheiat cu/între profesionişti – nereglementat expres în legislație. Cercetarea prezintă o analiză a 

împrumutului de bani în lumina reglementărilor în vigoare, comparativ cu practica existentă, 

propunerile de lege ferenda formulate fiind menite a contribui la perfecționarea cadrului 

legislativ în domeniu. Deosebit de valoroase, în acest sens, sunt și reglementările similare din 

dreptul statelor europene și dezbaterile doctrinare din aceste sisteme de drept, de multe ori surse 

de inspirație pentru dreptul românesc.  

Totodată, ne propunem să analizăm în ce măsură, în cazul contractului de împrumut de 

bani, condițiile juridice ale încheierii sunt respectate sau, dimpotrivă, au fost modificate în scopul 

declarat al protejării părţilor contractante și al salvgardării relațiilor comerciale. Împrumutul de 

bani fiind, astfel cum am arătat, un contract supus unor numeroase reglementări cuprinse atât în 

Codul civil, cât şi în legislaţia specială, diversitatea reglementării nemaiţinând cont de 

tradiţionala distincţie între contracte civile şi contracte comerciale, ci de calitatea părţilor 

contractante: profesionişti și/sau particulari. De asemenea, se impune a preciza și importanța 

contribuţiei semnificative a jurisprudenţei instanţelor româneşti și a celor internaționale, în 

completarea ori explicitarea anumitor dispoziţii legale neclare, ori chiar lacunare, prezenta 

lucrare îmbinând dezbaterile doctrinare cu soluţiile jurisprudenţiale pronunţate în domeniul 

împrumutului de bani. 

În aceste condiții, considerăm că reglementarea instituției contractului de împrumut de 

consumație având ca obiect o sumă de bani este utilă, atât din punct de vedere teoretic, cât și 

practic, subiectul supus cercetării fiind de incontestabilă actualitate.  

De asemenea, am considerat necesar să identificăm toate situațiile juridice în care este 

                                                           
15

 I. LAZĂR, Dreptul finanțelor publice, Volumul I. Drept bugetar, ed. a 2-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul 

Juridic, București, 2016, p. 233 
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abordată probematica contractului de împrumut de bani, prezentându-le prin raportare la regimul 

juridic general stabilit de legiuitor în Codul civil, Capitolul XIII din Tilul IX- Diferite contracte 

speciale, Cartea a V-a Despre obligații, analiza fiind menită a evdenția asemănările și 

deosebirile între regimul juridic comun al contractului și regimul juridic special, existent în 

cadrul altor instituții.  

Analiza pe care am efectuat-o a avut la bază metode de cercetare științifică caracteristice 

științei dreptului, precum: metoda logică, gramaticală, literală, sociologică și, în mod special, 

metoda comparativă.  

Tema prezentei lucrări este abordată din două perspective: una introductivă, care privește 

evoluția și cadrul general al contractului, în ansamblu, și cea de-a doua în care sunt analizate 

regimul juridic și particularitățile contractului de împrumut de bani.  
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STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL TEMEI DE CERCETARE 

Lucrarea este structurată în 8 capitole, divizate în secțiuni și paragrafe, având ca scop 

studierea și prezentarea argumentată a aspectelor fundamentale privind regimul juridic general și 

particularitățile contractului de împrumut de bani.  

Astel, în Capitolul I denumit Studiu introdutiv, sunt prezentate cadrul juridic general al 

contractului, considerații privind importanța abordării temei și evoluția istorică a reglementării 

contractului de împrumut, pornind de la vechile norme ale dreptului roman, influența dreptului 

francez și, în mod special, a dreptului canadian (Codul civil Quebec), ca sursă de inspirație 

pentru legiuitorul român în elaborarea legislației în vigoare.  

În considerarea aspectelor prezentate în conținutul acestui capitol, putem afirma că 

instituția contractului este rezultatul unei evoluții importante privind elemente de ordin social-

politic, educațional și economic. 

Analizând ansamblul relațiilor în societatea contemporană observăm că, în practică, un 

acord între particulari persoane fizice sau juridice înglobează, de fapt, două ipostaze: intenția de 

cooperare a părților pentru realizarea unui scop comun și prestarea unor servicii. Din punct de 

vedere contractual, constatăm că intenția de colaborare a părtilor are o pondere mai mare față de 

preocuparea pentru îndeplinirea formalităților privind încheierea convenției de prestări servicii, 

astfel că din perspectivă juridică ar fi o nedreptate să nesocotim tocmai aspectul cel mai 

important privind rațiunea unui act juridic, și anume interesul părților. 

Satisfacerea nevoilor sociale, realizarea competenței, garantarea drepturilor, libertăților și 

îndatoririlor persoanelor fizice sau juridice, funcționarea legală și în bune condiții, ordinea de 

drept și democrația constituțională, reprezintă necesități de interes public ale particularilor. 

Împrumutul de bani este, fară îndoială, o nevoie socială, și o realitate juridică, fiind unul 

dintre cele mai des întâlnite contracte în viaţa cotidiană, frecvența lui crescând, mai ales, în 

perioadele crizelor economice. Împrumuturile, contractate de la alte persoane decât banci sau 

insituții financiar-nebancare, reprezintă o oportunitate pentru părți de negociere facilă a 

condițiilor contractuale, fiind atractive datorită flexibilității pe care le oferă, nu numai pentru 

împrumutători, ci și pentru împurmutați.  

Cu toate acestea, deși prin dispozițiile dreptului comun legiuitorul determină cadrul legal 

general al contractului de împrumut de consumație, în timp ce, reglementările speciale se referă 

la aplicațiile practice ale contractului de împrumut în diverse situații, cum ar fi împrumutul de 
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bani între particulari, între profesioniști ori între profesioniști și consumatori, considerăm că 

există numeroase situații practice în care, părților (persoane fizice/juridice) le este îngrădită 

libertatea de a contracta, întrucât prevederile în materia contractului de împrumut de consumație 

având ca obiect o sumă de bani sunt insuficiente sau uneori inexistente.  

Precizăm că exită și alte tehnici de finanțare a activităților desfășurate de particulari, cum 

este cazul împrumutului de bani de tip credit, obținut de la o instituție bancară sau financiar-

nebancară, și tocmai de aceea, pentru o înțelegere mai exactă am considerat că este necesar să 

realizăm o delimitare a conținutului prezentului studiu, privind contractul de împrumut de bani, 

de cel al contractului de credit. În acest sens, suntem de părere că principala diferență o 

reprezintă obiectul celor două contracte, deoarece în cazul împrumutului obiectul poate consta 

atât într-o sumă de bani, cât și/sau alte bunuri, în timp ce creditul poartă întotdeauna asupra unor 

sume de bani. Mai mult, deseori, datorită imposibilității de îndeplinire a condițiilor de 

eligibilitate cerute de instituțiile de creditare, mulți profesioniști au fost nevoiți sa apeleze la 

împrumuturi contractate de la asociați, de la societăți terțe, ori de la “societăți mamă” – în cazul 

grupurilor, pentru acoperirea nevoilor economice. 

Având în vedere dimensiunea juridică și importanța contractului de împrumut în societatea 

modernă, precum și problemele juridice pe care le ridică această instituție atragem atenția asupra 

necesității adoptării unor soluții normative menite să clarifice și să completeze actuala 

reglementare (printre care menționăm modificarea dispozițiilor cadrului general din Codul civil, 

privind extinderea efectelor particulare generate de obligațiile rezultate din activitatea de 

exploatare a unei întreprinderi, modificarea dispozițiilor art. 2145 Cod civil privind promisiunea 

de împrumut, norme care să definească și implicit să ocrotescă interesul unei societăți, în 

înțelesul și în contextul Legii nr. 31/1990 privind societățile, revizuirea reglementărilor fiscale 

care privesc cadrul normativ general în temeiul căruia organele administrației fiscale realizează 

controlarea societăților). 

În cel de-al doilea Capitol intitulat Regimul juridic general al contractului de împrumut, 

am considerat util să prezentăm instituția împrumutului, din perspectiva celor două categorii, 

respectiv comodatul și împrumutul de consumație, pentru a putea explica și înțelege ulterior 

esența și particularitățile mecanismului contractului de împrumut de bani.  

Potrivit ordinii juridice din dreptul civil român contractul, ca principal izvor de drept al 

obligaţiilor reglementat sistematic, este obiect al celei mai importante reglementări statuate în 
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cuprinsul Titlului II, Cărțea a V-a din Codul civil. Adiacent reglementării cadru a contractului, 

regăsim numeroase alte texte de lege dedicate acestei instituții precum, de pildă, cele din materia 

răspunderii civile (Cartea a V-a, Titlul II, Capitolul IV), executării, neexecutării (Titlul V, Cartea 

a V-a), transmisiunii și transformării (Titlul VI, Cartea a V-a) ori stingerii obligațiilor (Titlul VII, 

Cartea a V-a) și, cu precădere, normele cuprinse în Titlul IX al Cărții a V-a privind contractele 

speciale. După cum putem observa, omniprezența normelor privitoare la contract reprezintă o 

consecință a importanței pe care legiuitorul o acordă acestei instituții din dreptul privat 

contemporan. 

Legislaţia civilă de până la adoptarea actualului Cod civil nu includea în cadrul 

reglementării împrumutului cele două perspective, comodatul și împrumutul de consumație, ci 

Codul civil de la 1864 le aborda drept două tipuri distincte de contracte, însă în lumina actualului 

Cod civil, legiuitorul înțelege să distingă între împrumutul de folosință și cel de consumație, 

abordându-le în cadrul secțiunii dedicate contractului de împrumut. Sediul materiei privind 

reglementarea regimului juridic general al contractului de împrumut, îl reprezintă Codul civil 

român, Capitolul XIII din Tilul IX (Diferite contracte speciale), Cartea a V-a (Despre obligații), 

dispoziții structurate astfel: Secțiunea 1, Dispoziții generale (art. 2144-2145), Secțiunea a2-a, 

Împrumutul de folosință (art. 2146-2157) și Secțiunea a3-a, Împrumutul de consumație (art. 

2158-2170). Față de aceasta, considerăm că sintagma “contractul de împrumut” folosită de 

legiuitor este nepotrivită, terminologia corectă fiind contratele de împrumut, deoarece 

împrumutul de folosință și împrumutul de consumație sunt două contracte independente, 

reglementarea unui contract cadru de împrumut nefiind prevăzută în acte normative. 

Din punct de vedere juridic, împrumutul este acel contract prin care o parte numită 

împrumutător, transmite unei alte părți numită împrumutat, folosința sau proprietatea unui bun, 

acesta din urmă având obligația restituirii fie a bunului, fie a unui bun similar de același gen, 

aceiași calitate și cantitate
16

. Conform reglementării Codului civil, art. 2144 prevede că 

împrumutul este de două feluri, respectiv împrumutul de folosință (comodatul) și împrumutul de 

consumație. Asemănarea ambelor categorii constă în aceea că fac parte din categoria contractelor 

reale, pentru a căror încheiere valabilă este nevoie, pe lângă respectarea condițiilor de valabilitate 

privind acordul de voințe, și de remiterea material a bunului ce face obiectul contractului. Ceea 
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 A se vedea I.R.URS, S. ANGHENI, Drept civil. Contracte civile, vol. III, Ed. Oscar Print, București, 1998, p. 139 
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ce le deosebește și determină un regim juridic diferit, este obiectul contractului și dreptul asupra 

bunului transferat împrumutatului. 

Pentru a concretiza regimul juridic al contractului de împrumut de bani și a afirma 

necesitatea creării și a completării legislației din dreptul intern trebuie să analizăm contractul de 

împrumut de bani și din perspectiva particularităților, și a delimitării conceptuale a fiecărei 

categorii de împrumut față de alte instituții juridice, în care există elemente de asemănare.  

În lumina reglementării cadru din dreptul intern, cu referire la particularitățile contractului 

de împrumut de bani față de celelalte varietăți ale contractului de împrumut de consumație, am 

evidențiat exemplificativ, dar nu limitativ, câteva aspecte din analiza cărora rezultă neîndoielnic 

nevoia completării și modificării legislației în materia contractului de împrumut de bani. Așadar, 

în considerarea aspectelor prezentate în acest capitol am formulat și unele propuneri de lege 

ferenda.  

În primul rând, din perspectiva promisiunii de împrumut, propunem modificarea 

dispozițiilor art. 2145 Cod civil, întrucât considerăm inexactă și discordantă actuala 

reglementare, deoarece putem observa pe de-o parte că legiuitorul consideră promisiune 

contractul încheiat fără remiterea materială a bunului sau, pe de altă parte că rezumă contractul 

de împrumut doar la remiterea bunului, instanța putând să suplinească consimțământul părților, 

silind în mod nelegal comodantul să încheie contractul.   

În al doilea rând, clarificarea de către legiuitor a problematicii privind posibilitatea 

încheierii contractului de împrumut de bani între absenți, față de care, așa cum am precizat 

putem afirma că încheierea convenției la distanță poate fi considerată o veritabilă promisiune de 

împrumut până la momentul remiterii materiale a bunului. Cu privire la simplificarea regimului 

juridic aplicabil contractului de împrumut de bani și a adoăptării principiului consensualismului la 

încheierea acestuia, fără nicio altă formalitate specială, apreciem necesară posibilitatea încheierii 

contrectelor prin mijloace electronice, ca o metodă firescă în contextul actualei societăți și 

considerăm oportună fie existența unei reglementări scutită de formalism a contractului de împrumut 

de bani, fie reglementarea mai amplă și mai detaliată a contractelor între absenți, astfel încât 

contractele încheiate prin corespondență electronică să poată fi practicate în condiții de siguranță 

juridică și cu aplicabilitate extinsă în practică. 

Nu în ultimul rând, cu toate că există un cadru normativ de reglementare expresă a 

împrumutului de stat în domeniul finanțelor publice, normele de drept privat trebuie cel puțin să 
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stabilească și să indice situațiile care cad sub incidența reglementări dreptului public. 

Capitolul III – Concepte și condiții speciale privind contractul de împrumut de bani, este 

dedicat cercetării unor importante elemente juridice speciale, relevante mai ales în contextul 

împrumutului de bani în care cel puțin una dintre părți are statut de profesionist. În acest fel, am 

înțeles să analizăm conceptul de profesionist și exploatarea unei întreprinderi, precum și interesul 

economic al unui profesionist, în lumina reglementării Codului civil și a altor acte normative 

speciale.  

De asemenea, în urma analizei efectuate am formulat opinii personale și propuneri de lege 

ferenda, cum ar fi: norme care să definească și implicit să ocrotescă interesul unei societăți, în 

înțelesul și în contextul Legii nr. 31/1990, pentru a putea stabili exact temeiul juridic al unei 

acțiuni având ca obiect anularea unui act încheiat de către societate, care a nesocotit ori a încălcat 

interesul acelei entități și, revizuirea reglementărilor fiscale, care privesc cadrul normativ 

general în temeiul căruia organele administrației fiscale realizează controlarea societăților. În 

susținerea acestei propuneri și cu titlu de exemplu, facem referire la prevederea statuată în Codul 

fiscal
17

, articolul 11, alin. (1), care oferă posibilitatea autorităților de control să reîncadreze o 

activitate efectuată ca urmare a încheierii unui contract de împrumut de bani cu/ între societăți 

dacă o consideră lipsită de interes economic, reglementare față de care considerăm că încalcă 

voința exprimată a părților contractante
18

. 

În cuprinsul Capitolului al IV-lea, denumit Categorii ale contractului de împrumut de 

bani am abordat contractul de împrumut de consumație având ca obiect o sumă de bani sub toate 

formele ce pot fi întâlnire în practică, precum și condițiile de încheiere, derulare și încetare ale 

acestuia.  

În concluziile formulate la finalul acestui capitol înțelegem să subliniem nevoile legislative 

și să indicăm instrumente potențial eficiente în îmbunătățirea mencanismului de funcționare al 

contractelor de împrumut de bani, în raport de fiecare categorie în parte, după cum acesta este 

încheiat cu sau între particulari persoane fizice ori juridice, subiecți de drept public sau privat. 

Capitolul al V-lea intitulat Stingerea obligațiilor izvorâte dintr-un contract de împrumut 

de bani relevă modalități directe și indirecte de stingere a obligațiilor civile asumate de părți prin 
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 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015, modificată și 

completată prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată 

în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019.  
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 infra, Cap. III, secț. 3.4 Analiza existenței interesului social și a justificării economice 
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încheierea contractului și, de asemnea, am considerat relevant să explicăm regimul juridic al 

patrimoniului de afectațiune și drepturile împrumutătorilor de a urmări bunurile împrumutaților, 

în cazul neexecutării obligațiilor contractuale.  

Întrucât, urmare a dinamicii relațiilor sociale, la încheierea actului juridic părțile nu pot 

prevedea cu exactitate împrejurările existente la momentul scadenței obligațiilor, legiuitorul 

instituie părghii juridice în vederea limitării consecințelor negative cu impact asupra realizării 

intereselor părților.  

În doctrină
19

 se menționează că fiecare obligație presupune, ca finalitate, atingerea unui 

rezultat (scop), reprezentând elementul obiectiv al cauzei unui act juridic civil. Deși, finalitatea 

situației rezultate între părți, în urma încetării raportului juridic obligațional, trebuie să 

urmărească liberarea debitorului și realizarea drepturilor creditorului, în funcție de modalitatea 

de executarea a obligației de către debitor satisfacerea creanței nu este întotdeauna realizată. 

Astfel, conform teoriei generale a dreptului, în considerarea legăturii ideaționale și abstracte între 

finalitatea în drept și finalitatea obligațiilor, putem afirma că scopul obligației se identifică 

noțiunii de finalitate a obligațiilor
20

. Nerealizarea scopului imediat urmărit la încheierea actului 

juridic presupunând practic și nerealizarea interesului părților. 

În acest context, pentru asigurarea și satisfacerea spiritului de echitate juridică, instituţia 

obligaţiilor cuprinde temeiuri, principii şi proceduri proprii de stingere a obligaţiilor, pentru 

asigurarea bunei funcționări a circuitului civil.  

Totodată, subliniem că pentru realizarea și menținerea echilibrului cu scopul apărării 

intereselor subiecților de drept, este necesar a se adopta o regelementare expresă a autonomiei 

maselor patrimoniale ale tuturor categoriilor de debitori, asigurându-se astfel protecția intereselor 

părților prin stabilirea limitelor drepturilor creditorilor asupra bunurilor oricăror debitori, precum 

și stabilizarea rolului de instrument operațional al patrimoniului de afectaţiune. 

În continuare, în curpinsul Capitolului VI –Aspecte procedurale și fiscale privind 

împrumutul de bani și proba contractului, am apreciat necesar și util să surprindem aspectele 

esențiale în legătură cu proba contractului de împrumut și regimul aplicării procedurii ordonanței 

de plată contractelor de împrumut de bani.   
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Scopul acestui capitol este de a prezenta elementele de bază ale contractului de împrumut de 

consumație, din perspectiva Codului de procedură civilă.  

Procedurile generale descrise și analizate din perspectiva reglementării cadru prezintă o 

importanță deosebită pentru părțile unui contract de împrumut, întrucât față de această instutție, 

legislația specială nu oferă proceduri specifice elaborate sau fundamental diferite în această 

materie.  

Apreciem că deși anumite dispoziții prevăzute de legislația în vigoare ar trebui modificate în 

vederea clarificării și îmbunătățirii unor relații contractuale, pentru exploatarea eficientă a 

normelor de procedură civilă este necesar să înțelegem impactul și importanța procedurilor 

generale, pentru a valorifica potențialul acestora în contextul contractului de împrumut de bani. 

Astfel, instituții precum proba, procedura ordonanței de plată, regimul juridic al înregistrărilor 

fiscale ori alte reglementări relevante oferă clarificări importante pentru înțelegerea și 

interpretarea clauzelor contractuale stipulate de părți. 

Mai mult, din perspectiva normelor fiscale am constatat că există categorii de operațiuni 

privind împrumutul de bani care beneficiază de reglementări internaționale incomplet transpuse 

în legislația română, și altele care sunt lipsite de un cadru normativ în dreptul intern. 

În cel de-al VII-lea Capitol, numit Particularități ale contractului de împrumut de bani, 

vom face o prezentare a tipurilor de contracte de împrumut, care pot fi încheiate de către 

profesioniști, dar care nu-și găsesc o reglementare expresă în legislația națională. Categoriile de 

împrumuturi nereglementate expres, reprezintă în concret: a) contractele de împrumut de bani în 

care cel puțin una dintre părți are statut de profesionist, b) împrumuturile de bani între societăți 

membre ale aceluiași grup, și c) împrumuturile în profesiile liberale. 

Am analizat de-o potrivă reglementările speciale conexe contractului de împrumut de bani 

din perspectiva dispozițiilor în materia insolvenței, a clauzelor abuzive din contractele încheiate 

între profesioniști și consumatori, precum și a legii privind interzicerea activității de cămătărie și 

a Codului penal. Față de acestea, am exprimat importanța și utilitatea existenței unui cadru 

normativ adecvat, care să permită reglementarea expresă și clară, lipsită de interpretări, a 

particularităților contractului de împrumut de bani, și, de asemnea, relaxarea măsurilor luate de 

autoritățile fiscale, în contextul realizării activității de control al profesioniștilor. 

Totodată, în contextul pandemiei de Covind 19 și respectiv, al reglementărilor aferente 

impuse de starea de urgență ori de alertă instituită la nivel național al fiecărui stat, am apreciat 
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oportun să evidențiem efectele actelor normative emise cu impact în sfera împrumuturilor de 

bani, întrucât la nivel global, evoluția situației epidemiologice provocate de virusul Sars-Cov2 a 

determinat adoptarea unor măsuri speciale în societate, care riscă să aducă atingere directă nu 

numai stării de sănătate a indivizilor, ci și realității economice. 

În acest context, majoritatea măsurilor economice și financiar-fiscale adoptate la nivelul 

fiecărui guvern național al statelor afectate de această criză vizează, în special: suspendări de 

sancțiuni fiscale sau executări silite, amânări la plata unor impozite, a taxelor pe valoare 

adăugată la vamă sau a ratelor aferente creditelor, amânări de obligații de raportare financiară 

pentru societăți și măsuri procedurale, regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor acordate pe 

perioada stării de urgență etc. 

De pildă, pentru a limita consecințele negative pe piața economică în perioada crizei 

pandemice, cu scopul deblocării economiei, Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii a 

lansat măsuri financiare
21

 constând în reducerea dobânzii de politică monetară, achiziții de 

active, acțiuni și obligațiuni ipotecare, titluri de trezorerie și relaxare cantitativă prin asigurarea 

de lichiditate în dolari pentru instituțiile financiare. 

Modalități de ajustare a politicilor financiare și restabilirea echilibrului pe piața monetară 

au fost luate și în plan intern, România adoptând succesiv acte normative pentru a minimiza 

impactul și efectele crizei asupra economiei naționale. În ceea ce ne privește, din perspectiva 

domeniului cercetării, vom analiza măsurile legislative instituite la nivel național, care prezintă 

importanță și produc efecte în domeniul împrumuturilor de bani. 

În acest sens, cu privire la incidența O.U.G. nr. 37/2020 asupra contractelor de credit și 

leasing deținute de particulari persoane fizice sau juridice, apreciem lipsită de rațiune distincția 

făcută de legiuitor între creditul ipotecar și toate celelalte tipuri de credite, privind aplicarea 

anatocismului ca mecanism bancar, deoarece singura diferență în speță vizează granațiile, din 

al căror punct de vedere menționăm că puteau fi cuprinse aici și contractele de leasing, 

înrucât în cazul creditului investiţia este grevată de sarcini reale (gaj, ipotecă), iar leasingul 

implică garanţia dată chiar de dreptul de proprietate asupra bunului închiriat. Considerăm că 

însăși esența și scopul legii de a proteja din punct de vedere economic debitorii nu au fost atinse, 

pentru că aplicarea sistemului de capitalizare a dobânzilor unui număr tot mai mare de persoane 

profit exclusiv creditorilor, nefăcând decât să amane momentul declanșării unei noi crize 
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economice, adevăratul dezechilibru financiar urmând să se manifeste începând cu prima lună 

după finalizarea perioadei de suspendare a plății ratelor. 

Capitolul VIII – Jurisprudență și practică judiciară la nivel național și european cu 

privire la contractual de împrumut de bani, conține prezentarea unor soluții ale instanțelor 

naționale, și a celor comunitare, pronunțate în considerarea reglementărilor generale sau speciale 

în materia contractelor de împrumut. Am apreciat oportun să expunem argumentat și să 

subliniem concluziile deciziilor instanțelor de judecată, raportat la fiecare text legislativ care a 

stat la baza raționamentului juridic.   

Astfel, în temeiul analizei practicii judiciare și jurisprudenței relevante existente la nivel 

național și internațional, în materia contractului de consumație având ca obiect o sumă de bani, 

am constatat că există diferențe semnificative între soluțiile pronunțate de instanțele de judecată 

atât din cauza insuficientei reglementări ori chiar a lipsei unei reglementări distincte și speciale a 

contractului de împrumut de bani, cât și a neadaptării legislației la evoluția necesităților realității 

juridice prin raportare la contextual intern și european.  

Mai mult, în situația actuală a existenței unor diferențe legislative fundamentale între 

sistemele juridice și fiscale ale statelor comunitare, pentru care Uniunea Europeană nu a reușit 

adoptarea unui normativ cadru general de reglementare a raporturilor juridice de drept civil și 

comercial, interpretarea și aplicarea legislației se realiează neunitar, conform interpretării 

instanțelor de judecată.  

În continuare, subliniem că opiniile și deciziile contradictorii ale instanțelor de judecată 

sunt o consecință a reglementării uneori incerte în materia contractului de împrumut de 

consumație, și opinăm că pentru soluționarea acestei probleme legiuitorul ar trebui să 

reglementeze în mod mai amplu și mai specific această instituție, astfel încât să existe 

predictibilitate în soluționarea litigiilor și totodată unitate la nivel național și european. 

Ultima secțiune intitulată Concluzii și propuneri de lege ferenda, cuprinde concluziile și 

propunerile concrete formulate și argumentate, în baza efectuării studiului și cercetării în materia 

contractului de împrumut de consumație având ca obiect o sumă de bani, cu credința de a ne 

aduce contribuția modestă, în vederea completării și perfectării actualei legislații. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

  

Abandonarea dualității tradiționale pe care dreptul românesc s-a bazat o perioadă 

îndelungată prin unificarea dreptului privat, sistematizând dispozițiile dreptului civil și pe cele 

ale dreptului comercial, în actualul Cod civil, a implicat atât ”modernizarea” unor instituții 

juridice existente, cât și reglementarea unor noi instituții, precum contractul de împrumut de 

folosință, contractul de împrumut de consumație, promisiunea de împrumut, fiducia, 

regimurile matrimoniale etc.   

După cercearea efectuată rezultă faptul că, dispozițiile din Codul civil privind instituția 

juridică a contractului de împrumut (art. 2144-2170), a capacității civile a persoanei juridice (art. 

205-211) a funcționării persoanei juridice (art. 212-251), precum și dispozițiile din legslația 

specială analizată, nu sunt suficiente pentru stabilirea regimului juridic al contractului de 

împrumut de bani, întrucât aceste norme reglementează instutuții în car împrumutul de bani este 

doar o componentă. 

În acest context, subliniem că, reglementarea regimului juridic general și a 

particularităților contractului de împrumut de bani este utilă, atât din punct de vedere teoretic, 

dar mai ales practic, subiectul pe care l-am analizat fiind de incontastabilă actualitate.  

De asemenea, considerăm că, de lege ferenda, se impune completarea tuturor dispozițiilor 

care fac trimitere la instituția contractului de împrumut de bani cu/fără dobândă, având în vedere 

calitatea subiecților, ori condițiile împrumutului, deoarece cadrul legal general care 

reglementează împrumtul de consumație este uneori neclar sau insuficient.  

Întrucât, prezentarea concluziilor în cadrul prezentei lucrări științifice reprezintă ultimul 

stadiu al cercetării, în temeiul opiniilor personale exprimate în cadrul prezentei lucrări privind 

adaptarea contextului legislativ la nevoile sociale actuale în materia contractului de împrumut de 

bani, în scopul clarificării regimului juridic general și particular al contractului de împrumut de 

bani, dar și în scopul îmbunătățirii actualei legislații, dintre propunerile de lege ferenda 

evidențiem următoarele: 

1. Pornind de la definiția contractului de împrumut de consumație, astfel cum a 

fost statuată în art. 2158 Cod civil, se impune înlocuirea termenului ”a restitui” cu expresia ”a 

transmite”/”a plăti”, deoarece actuala formulare presupune identitate între bunul împrumutat și 

cel înapoiat, concept totalmente nepotrivit, cât timp obiect al împrumutului de consumație sunt 
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bunurile mobile, fungibile și consumptibile prin natura lor. Noțiunea ”a restitui” este folosită 

inexact și chiar eronat în legislație, în doctrină, în practica de specialitate și în vorbirea curentă. 

2. În contextul unei limitări accentuate a formalismului şi a extinderii aplicării 

principiului libertăţii actelor juridice, apreciem că este necesară o simplificare a regimului 

juridic aplicabil contractului de împrumut de bani din perspectiva caracterului său real. 

Abandonarea concepţiei tradiţionaliste şi revenirea la principiul consensualismului ar fi în 

concordanţă cu evoluţia societăţii moderne în care simplul acord de voinţă al părţilor este 

condiţia necesară, dar şi suficientă pentru încheierea valabilă a contractului, suma de bani putând 

fi remisă împrumutatului la o dată ulterioară. Conștientizarea împrumutătorului în momentul 

predării banilor, cu privire la actul pe care urmeză sa-l încheie, nu poate fi un argument în acest 

sens și nu poate justifica rațiunea reglementării, cu atât mai mult cu cât, la baza acestei relații 

juridice se prezumă buna credință și nevoia justificată a împrumutatului. Așadar, considerăm că 

și contractul de împrumut de bani trebuie privit ca un contract consensual, cu consecința firească 

a transformării caracterului său unilateral în sinalagmatic, dând naștere obligației de remitere a 

sumei de bani în sarcina împrumutătorului, corelativ obligației împrumutatului de restituire a 

acesteia la scadență
22

. 

3. Modificarea dispozițiilor cadrului general din Codul civil, privind extinderea 

efectelor particulare generate de obligațiile rezultate din activitatea de exploatare a unei 

întreprinderi. Pentru aceste situații, propunem modificarea prevederilor art. 1233 Cod civil, în 

materia prețului unui contract încheiat între profesioniști, în sensul extinderii sferei de aplicare și 

față de contractele în care doar una dintre părți are statut de profesionist, deoarece și acestea dau 

naștere unor obligații născute din exploatarea unei întreprinderi. S-ar evita astfel sancțiunea 

nultății absolute pentru convențiile în care prețul nu este expres determinat sau determinabil, prin 

uzitarea alternativelor din prezentul articol, respectiv aplicarea “prețului practicat în domeniul 

respectiv pentru prestații similare sau a unui preț rezonabil”. 

4. Conform actualei reglementări, cuprinsă în art. 2145 Cod civil, în ipoteza 

promisiunii de împrumut, legiuitorul oferă posibilitatea instanței de judecată să pronunțe o 

hotărâre care să țină loc de contract de împrumut, atunci când bunul este deținut de beneficiar. 

Aprecim ca fiind inexactă și discordantă această prevedere, deoarece putem considera pe de-o 

                                                           
22

 A se vedea Tribunalul Brașov (SC I), Decizia nr. 1765 din 21 noiembrie 2017 (www.portal.just.ro), prezentată 

detaliat în continuarea art. 2158 C.civ., Secțiunea 1, Cap. 6 

http://www.portal.just.ro/


26 

 

parte că legiuitorul consideră promisiune contractul încheiat fără remiterea materială a bunului 

sau, pe de altă parte că rezumă contractul de împrumut doar la remiterea bunului, instanța putând 

să suplinească consimțământul părților, silind în mod nelegal comodantul să încheie contractul. 

În acest context, propunem modificarea dispozițiilor art. 2145 Cod civil privind promisiunea de 

împrumut, în sensul în care, la cerea părții interesate instanța poate să pronunţe o hotărâre care 

să ţină loc de contract, dacă cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite, atunci 

când părțile printr-un înscris constatator convin la încheierea viitoare a unui contract de 

împrumut sau încheie contractul fără remiterea materială a bunului, întrucât în opinia noastră 

doar în acest caz se poate cere instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract. 

5. Mai mult, cu privire la simplificarea regimului juridic aplicabil contractului de 

împrumut de bani și a adoăptării principiului consensualismului la încheierea acestuia, fără 

nicio altă formalitate specială, apreciem necesară și posibilitatea încheierii contrectelor prin 

mijloace electronice, ca o metodă firescă în contextul actualei societăți. Considerăm oportună 

fie existența unei reglementări scutită de formalism a contractului de împrumut de bani, fie 

reglementarea mai amplă și mai detaliată a contractelor între absenți, astfel încât contractele 

încheiate prin corespondență electronică să poată fi practicate în condiții de siguranță juridică și 

cu aplicabilitate extinsă în practică. Clarificarea de către legiuitor a problematicii privind 

posibilitatea încheierii contractului de împrumut de bani între absenți, este imperios necesară, 

deoarece în actualul context, așa cum am precizat, putem afirma cel mult că încheierea 

convenției la distanță poate fi considerată o veritabilă promisiune de împrumut până la momentul 

remiterii materiale a bunului. 

6. Cu privire la aplicarea procedurii speciale a ordonanței de plată și 

contractelor de împrumut de bani, din analiza condițiilor statuate în reglementarea art. 

662 alin. (2) Cod procedură civilă, apreciem există o lacună legislativă sau, cel puțin, o 

reglementare restrictivă a caracterului cert al unei creanțe întrucât legiuitorul a avut în 

vedere doar procedura executării silite, omițând să legifereze și în ceea ce privește cazul 

altor proceduri speciale, precum procedura ordonanţei de plată. Creditorul nu poate deţine o 

creanţă în baza unui titlu executoriu în cazul procedurii Ordonanţei de plată, întrucât cererea din 

cadrul procedurii speciale ar fi indubitabil lipsită de interes, scopul demersului unui creditor în 

acest caz este tocmai acela de a obţine un titlu executoriu împotriva debitorului său.  
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Opinăm că, în scopul de a valorifica conținutul actului juridic civil trebuie fie în mod 

obligatoriu, circumstațiat caracterul cert al unei creanțe, în funcţie de procedura judiciară în care 

îşi găseşte aplicare, fie adoptarea unei norme speciale care să includă și creanțele ale căror 

paricularități îndeplinesc condițiile de admisibilitate ale procedurilor speciale, izvorâte în temeiul 

unr acte juridice care nu reprezintă titlu executoriu, precum înscrisul sub semnătură private fără 

dată certă.  pentru  

Apreciem că, în contextul aplicării procedurii ordonanţei de plată contractelor de împrumut 

de consumație, definiția din reglementarea anterioară a caracerului cert al unei creanțe era mai 

eficentă, întrucât existenţa sa rezulta din însuşi actul de creanţă emanat de la debitor sau 

recunoscut de acesta. 

7. Având în vedere că, împrumutul de bani este considerat în mod tradițional un act 

de dispoziție, legiuitorul a considerat necesară impunerea unor limitări ale libertății contractuale 

în scopul protejării părților. Nu putem trece cu vederea caracterul incomplet al acestei ocrotiri, 

deoarece pe lângă o protecție a împrumutatului (persona fizică/juridică) se impune și adoptarea 

unui sistem de protecţie a împrumutătorului față de efectele supraîndatorării debitorului său. 

Procedura supraîndatorării particularilor şi familiilor, în dreptul francez, este menită să ajute 

debitorii de bună-credinţă care nu mai pot face faţă datoriilor exigibile și, deşi, în sistemul nostru 

de drept este reglementată o asemenea procedură în privinţa societăților conform Legii nr. 

85/2014 -privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, legea care 

reglementează falimentul persoanei fizice există doar teoretic, întrucât la acest moment 

autoritățile nu dispun de instrumentele și metodologia necesare aplicării ei. 

În timp ce, în prezent, conform legislației române nu există situații în care procedura legală 

a  insolvenței persoanelor fizice (a particularilor sau consumatorilor) să fie aplicată. Astfel, nu 

beneficiem de un cadru normativ și instituțional pentru o procedură care să se adreseze 

persoanelor fizice aflate în dificultate financiară, dar care nu desfășoară activități economice. 

Deși în anul 2014 Parlamentul României a adoptat un Cod al insolvenței
23

 personlor fizice, prin 

care se urmărea restabilirea echilibrului acestora și crearea premiselor legale pentru o procedură 

mai eficientă, derulată într-un termen rezonabil, care să promoveze  o conduită onestă în relațiile 

economice
24

, prin adoptarea și însușirea dispozițiilor pct. 37 din Scrisoarea de intenție semnată 
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 Pentru ca actul normative să-și producă în mod eficient efectele, ee impunea și corelarea, inclusiv terminologică, 
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de autoritățile române la București la 5 martie 2014
25

 se precizează că: “Având în vedere că 

menținerea disciplinei de plată în rândul debitorilor contribuie în mod semnificativ la 

consolidarea stabilității financiare, vom depune toate eforturile pentru a evita adoptarea unor 

inițiative legislative referitoare la insolvența persoanelor fizice care ar crea hazard moral și 

care ar putea genera abuzuri frecvente din partea debitorilor, deoarece ar submina disciplina de 

plată”
26

. 

În majoritatea statelor dezvoltate din punct de vedere economic
27

, procedura privind 

insolvența simplilor particulari reprezintă o prioritate legislativă
28

. Astfel, la data de 12 martie 

2014, Comisia Europeană a adoptat Recomandarea privind o nouă abordare a eșecului în afaceri 

și a insolvenței
 29

, iar astăzi în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene există o astfel 

de procedură care se poate deschide, în cazul unor dezechilibre financiare justificate, împotriva 

persoanelor fizice (particularilor, consumatorilor).  

În concluzie, opinăm că o asemenea procedură funcțională este mai mult decât necesară în 

societatea contemporană, deoarece pe o parte, împrumutatul se află în imposibilitatea de a-şi 

achita debitele restante, fiind împovărat de dobânzi penalizatoare ce pot dubla uneori cuantumul 

împrumutului inițial, iar pe de altă parte, împrumutătorul se află în imposibilitatea de a-şi 

recupera creanța. În acest sens, apreciem necesară posibilitatea aplicabilității unor dispoziții 

care să permită redresarea debitorului, prin inventarierea datoriilor pe care le înregistrează, 

dar şi a resurselor de care dispune şi, după caz, elaborarea în acord cu creditorii a unui plan 

de redresare sau, în cazul în care concilierea a eşuat, a unor măsuri concrete de redresare, 

precum reeşalonarea plăţilor, reducerea sau suprimarea dobânzilor pe o anume perioadă ori 

constituirea unor garanţii. Toate acestea ar contribui în mod evident la depăşirea situaţiilor tot 

mai frecvente în care atât împrumutătorii, cât și împrumutații sunt uneori prejudiciaţi. Rațiunea 

existenței unei astfel de proceduri legale funcționale este acordarea posibilității de reabilitare 

                                                                                                                                                                                           
cu prezentele Coduri, civil și de procedură civilă. 
25

 Legea nr. 89/2014 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 5 martie 

2014 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 

2014, publicată în M. Of. nr. 514 din 10 iulie 2014 
26

 Scrisoarea a fost ratificată prin lege, deci are forța juridică conferită de Constituția României acestui tip de act 

normative. 
27

 A se vedea F. MOȚIU, D. DETEȘAN, Capitolul XXII din Tratat practic de insolvență, Ed. Hamangiu, București, 

2014, pp. 1006-1031 
28

 Cu referire la falimentul particularilor, a se vedea și Regulamentul CE nr. 1346/2000 publicat în Journal officiel 

des Communautes europeennes, L160 din 30 iunie 2000 
29

 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice_en  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice_en
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financară a persoanelor fizice și nu stigmatizarea justițiabililor care apelează la ea. În prezent, 

procedura există și funcționează în teorie doar sub forma unei înțelegeri voluntare a părților, însă 

nefiind obligatorie acesta rămâne deseori fără aplicabilitate practică.  

8. Reglementarea contractului de împrumut de bani încheiat între/cu profesioniștii ar 

trebui să cuprindă și norme care să definească și implicit să ocrotescă interesul societății, în 

înțelesul și în contextul Legii nr. 31/1990, pentru a putea stabili exact temeiul juridic al unei 

acțiuni având ca obiect anularea unui atare act încheiat de către societate.   

9. Totodată, se impune o revizuire a reglementărilor fiscale, care reprezintă cadrul 

normativ general în temeiul căruia organele administrației fiscale realizează activități de 

supraveghere și control asupra societăților. În susținerea acestei propuneri și cu titlu de 

exemplu, facem referire la prevederea statuată în Codul fiscal, articolul 11 alin. (1), care oferă 

posibilitatea autorităților de control să reîncadreze o activitate efectuată ca urmare a încheierii 

unui contract de împrumut de bani cu/ între societăți dacă o consideră lipsită de interes 

economic. Precum am mai precizat, considerăm abuziv un astfel de comportament, deoarece cât 

timp operațiunea este licită organele fiscale procedează la o limitare a libertății contractuale a 

părților, la care se adaugă și neglijența legiuitorului de a defini în cadrul unei norme exprese 

noțiunea de interes al societății, interes ce uneori se poate manifesta pe termen lung și foarte 

lung, cu scopul de a salvgarda ori chiar de a dezvolta relații economice. Totodată, conștientizăm 

și înțelegem rolul preventiv al autorităților de a urmări și de a sanționa reaua-credință în 

activitățile economice sau însăși desfășurarea de operațiuni cu scopul eludării plății taxelor și 

impozitelor către stat, însă trebuie precizat că nu toate acțiunile agenților economici implică 

intenții ascunse sub aparența unor operațiuni licite, cum este împrumutul.  

10. Propunem ca, pe viitor, să se elmine din legislația fiscal a României obligația  ce 

revine plătiroului de a calcula, reține, declara și plăti impozitul aferent sumelor achitate și 

reprezentând venit al unui nerezident (dobânzi, împrumuturi). Apreciem că, declararea, 

calculul și plata impozitelor sunt obligații ce revin titularului care înregistează venit, neputând fi 

invocată lipsa de diligență a plătitorului în cazul nerealizării acestora și, mai mult, întrucât plata 

dobânzilor și restituirea sumelor împrumutate, în temeiul unui contract de împrumut de bani, 

sunt efecte ale încheierii contractului, considerâm că pentru plătitor este suficientă prezentarea 

certificatului fiscal de rezidență al împrumutătorului la momentul semnării contractului și nu la 

momentele ulterioare efectuării plăților, în cazul împrumuturilor acordate pentru o perioadă de 1 
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an sau mai mică, iar pentru împrumuturile ce depășesc această durată obligația solicitării 

certificatului de rezidență fiscală de către plătitor să-i revină acestuia la sfârșitul fiecărui an 

calendaristic. 

11. Completarea dispozițiilor din legislația specială
30

 prin introducerea unor norme 

exprese privind obligația de raportare a datoriilor externe înregistrate, în temeiul unor 

contracte de împrumut de bani încheiate cu nerezidenți, pentru o durata totală mai mare de 1 

an (care să includă durata convenției inițiale și a actelor adiționale de prelungire încheiate 

ulterior), dar și, mai ales, mențiunea că vor trebui îndeplinite formalitățile de raportare a 

contractelor de împrumut de bani încheiate cu persoane nerezidente, chiar și în situația în care cu 

același nerezident sunt încheiate mai multe convenții successive sau simultane, a căror durată 

cumulată depășește 1 an. 

12. Opinăm că, deși aplicabilă creditului bancar, reglementarea contractului de 

împrumut de consumație nu este specifică facilității de credit, deoarece există numeroase tehnici 

juridice care îndeplinesc funcția de creditare precum leasingul, descoperitul de cont etc. Mai 

mult, trebuie să precizăm că în timp ce toate împrumuturile bancare sunt credite, nu toate 

creditele bancare sunt împrumuturi, o atare dificultate de identificare apărând, de pildă, în cazul 

scontului. 

În prezent, față de vidul legislativ existent referitor la credit, considerăm oportună 

clarificarea normativă a următoarelor probleme juridice  a) putem înțelege prin facilitate de 

credit chiar și linia de credit?; b) dispozițiile în materia facilității de credit pot fi completate cu 

prevederile privind împrumutul de consumație? Este creditul un contract real?; c) normele 

privind facilitate de credit trebuiesc completate cu cele ale împrumutului de consumație sau cu 

cele ale împrumutului cu dobândă? și, d) există o lipsă a corelării terminologiei folosită în 

Codul civil și cea din normativele speciale. 

Având în vedere argumentele expuse și incidența covârșitoare a acestui contract în relațiile 

economice, apreciem că o reglementare expresă de drept comun a contractului de credit este 

imperios necesară în vederea stabilirii criteriilor de calificare ale operaţiunii juridice și ale 

regulilor tipice, proprii acestui contract, întrucât creditul bancar nu poate fi doar o varietate a 

împrumutului de bani cu dobândă, ci este o operațiune specifică, cu multiple particularități, care 
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 Regulamentul BNR nr. 4 privind raportarea de date și informații statistice la BNR, din 31 iulie 2014, publicat în 

M.Of. nr 602 din 13 august 2014 
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necesită un cadru normativ propriu. 

13. În contextul O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele 

acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, 

considerăm lipsită de rațiune distincția făcută de legiuitor între creditul ipotecar și toate 

celelalte tipuri de credite, privind aplicarea anatocismului
31

 ca mecanism bancar, deoarece 

singura diferență în speță vizează granațiile, din al căror punct de vedere menționăm că 

trebuiau incluse aici și contractele de leasing, întrucât în cazul creditului investiţia este 

grevată de sarcini reale (gaj, ipotecă), iar leasingul
32

 implică garanţia dată chiar de dreptul de 

proprietate asupra bunului închiriat. Totodată, suntem de părere că reglementarea art. 4 alin. 

(2) din O.U.G. nr 37/2020 este deficitară și în ceea ce privește neincluderea persoanelor juridice 

în categoria celor scutite de aplicarea mecanismului de capitalizare a dobânzilor, pentru creditele 

ipotecare și contractele de leasing, având în vedere scopul limitării efectelor negative 

determinate de restrângerea sau întreruperea activităților socioeconomice. Față de această 

reglementare propunem reconsiderarea situației economice, în considerarea căreia să se realizeze 

revenirea asupra normativului și modificarea acestuia în sensul asimilării contractelor de leasing 

regimului creditelor ipotecare, în considerarea garanțiilor oferite și renunțarea la procedeul 

capitalizării dobânzilor, prin calcularea dobânzilor aferente perioadei de suspendare ” potrivit 

prevederilor contractului de credit, drept creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte 

obligații izvorâte din contractul de credit, la care dobânda este 0%, plata de către debitor 

putându-se face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare 

încheierii perioadei de amânare” [art. 4 alin. (2) O.U.G. nr. 37/2020], precum și extinderea sferei 

de aplicabilitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr 37/2020 și asupra persoanelor 

juridice. 

14. De asemenea, din analiza situației economiei globale și a piețelor financiare 

internaționale, în contextul crizei pandemice generată de virusul SARS-COV2, în ceea ce 

                                                           
31

 Anatocismul este procedeul prin care are loc cumularea periodică (de regulă, la sfârşitul fiecărui an, uneori chiar 

la intervale de timp mai mici) a dobânzii scadente și neachitate cu suma datorată și aplicarea în continuare a 

dobânzii la valoarea astfel rezultată. Se preconizează a constitui modalitate normativă de săvârşire a infracţiunii de 

speculă. 
32

 Contractul de leasing reprezintă, din punct de vedere juridic, un contract complex care permite unei persoane să 

obţină şi să utilizeze un bun fără a plăti imediat preţul integral, ci în schimbul unor rate lunare echivalent al 

folosinței, la sfârşitul perioadei de leasing utilizatorul având dreptul de opțiune între a cumpăra bunul, de a prelungi 

contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Pt. o analiză detaliată se vedea, D. CLOCOTICI, Gh. 

GHEORGHIU, Operaţiuni de leasing, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1998, p. 7 
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privește utilitatea și ponderea împrumutului de stat în cadrul fiecărei economii naționale, găsim 

oportun ca economia internă să adopte modelul statelor dezvoltate pe piața financiară, respectiv 

acela de a emite titluri de stat cu scandeță mare (10 ani), în condițiile unui randament minim 

acordat investitorilor, ca o alternativă la posibilitatea accesării fondurilor Băncii Naționale a 

României (ceea ce va determina un fenomen inflaționist), majorarea taxelor și impozitelor ori 

tăierea unor venituri acordate populației din fonduri publice.  
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