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1. Problema supusă cercetării 

 

Prezenta lucrare de cercetare urmărește analizarea validității contactului juridic 

inteligent prin filtrul dreptului civil român.  

Noțiunea de contract inteligent, utilizată pentru prima dată la începutul anilor ’90, nu 

are în prezent un sens unic, general acceptat, însă, din multitudinea definițiilor, adesea 

contradictorii, formulate în doctrina internațională și, izolat, în legislația anumitor state, se pot 

distinge două accepțiuni ale acestei noțiuni, una de ordin tehnic, iar alta de ordin juridic.  

Din punct de vedere tehnic, contracte inteligente reprezintă programe de calculator 

care rulează automat, în tot sau în parte, fără a fi necesară intervenția umană1. Acest sens 

este asociat, în principal, tranzacțiilor cu criptomonede din cadrul sistemelor de registre 

distribuite descentralizate.  

Din perspectivă juridică, termenul se referă la contracte cu forță juridică obligatorie 

în care obligațiile contractuale sunt, în tot sau în parte, exprimate și/sau îndeplinite 

automat de un program pentru calculator.  

Prezenta lucrare de cercetare privește cel de-al doilea sens, denumit în literatura de 

specialitate smart legal contracts. Traducerea textuală ar fi cea de „contracte legale 

inteligente”, însă vom prefera utilizarea sintagmei „contracte juridice inteligente”, întrucât, 

în primul rând, termenul „legal” implică o recunoaștere legală, existența unei norme juridice 

care să le reglementeze. Or, în prezent, acestea nu sunt reglementate nici la nivel național, nici 

la nivel european, după cum se arată pe parcursul lucrării de cercetare. Deși anumite țări din 

Europa și unele țări din Statele Unite al Americii au recunoscut legal statutul lor juridic, în 

dreptul privat român nu există încă o astfel de reglementare, motiv pentru care ne vom referi 

la acest concept drept „contracte juridice inteligente”. În al doilea rând, rațiunea alegerii 

acestei termologii rezidă în faptul că, din punct de vedere juridic, sunt manifestări de voință 

făcute cu intenția de a produce efecte juridice, chiar dacă nu beneficiază încă de o recunoaștere 

legală expresă. Deși exprimarea „contracte juridice” ar putea fi criticată sub aspectul exprimării 

pleonastice, de vreme ce toate contractele sunt juridice, o vom utiliza, totuși, pe parcursul 

lucrării în sintagma „contracte juridice inteligente” (smart legal contracts), pentru a distinge 

această categorie de raporturi juridice de categoria „contractelor cod inteligente” (smart 

 
1 Law Commission, Smart Contracts, Call For Evidence, 17 Decembrie 2020, p.1, para. 1.1, studiu disponibil la 

adresa https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/201216-

Smart-contracts-call-for-evidence.pdf (ultima accesare: 08 august 2022). 
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contract code), care desemnează programe de calculator care automatizează procese, cele din 

urmă nefiind contracte în accepțiunea clasică a acestei instituții de drept.  

Includerea neinspirată a cuvântatului „contract” în expresia „contracte inteligente” a 

condus la o serie de confuzii terminologice pe care lucrarea de față își propune să le clarifice. 

În lipsa unor reglementări speciale, revine sarcina doctrinei și jurisprudenței să interpreteze 

instituțiile clasice ale dreptului, astfel încât acestea să devină funcționale în raport cu noile 

realități juridice, generate de exprimarea voinței juridice printr-un limbaj de programare de 

nivel înalt, sub forma unui cod sursă derulat pe un sistem de registre distribuite. 

   

2. Scopul și obiectivele cercetării 

 

Scopul prezentei cercetări este acela de a verifica aplicabilitatea normelor juridice 

actuale ale dreptului civil român contractelor juridice inteligente, precum și analizarea 

potențialelor provocări juridice care pot apărea ca urmare a utilizării lor.  

Analiza pornește de la următoarea întrebare principală de cercetare: pot fi 

contractele inteligente considerate contracte din punct de vedere al dreptului civil 

român? Pentru a răspunde la această întrebare, este necesar să analizăm următoarele întrebări 

în strânsă legătură cu ipoteza cercetării, respectiv ce sunt contractele inteligente? În ce condiții 

ar putea un contract inteligent avea forță juridică obligatorie? Cum pot fi interpretate 

contractele inteligente? Ce remedii contractuale există în cazul în care contractul inteligent nu 

execută obligațiile părților conform intenției acestora? Datorită etapei incipiente de dezvoltare 

a tehnologiei care le susține, în prezent există un număr restrâns de soluții practice aplicate 

problemelor juridice cărora le dau naștere contractele inteligente.  

Obiectivele cercetării constau în analizarea modului în care legislația actuală poate fi 

aplicată contractelor juridice inteligente, în special în ceea ce privește încheierea, interpretarea 

și executarea contractului. Lucrarea nu include aspectele juridice privind activele digitale, cum 

ar fi regimul lor juridic sau tratamentul fiscal al tranzacțiilor cu criptomonede, acestea fiind 

antamate doar în măsura în care se referă la contractele juridice inteligente. De asemenea, 

lucrarea nu abordează nici aspectele juridice privind protecția datelor cu caracter personal în 

contextul utilizării contractelor inteligente, întrucât o astfel de cercetare implică analiza 

amănunțită a platformelor pe care se derulează aceste raporturi juridice inovative, ceea ce 

excedează obiectului prezentei cercetări. De asemenea, lucrarea nu analizează aspectele de 

drept internațional privat care determină legea aplicabilă contractelor inteligente, pornind de la 

prezumția ca părțile au ales ca legea aplicabilă contractului să fie legea română .  
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3. Metodologia cercetării 

 

Pentru a răspunde la întrebările de cercetare de mai sus, accentul a fost pus pe studierea 

doctrinei juridice internaționale și a jurisprudenței existente privind contractele inteligente și 

tehnologia blockchain. De asemenea, a fost valorificată doctrina juridică națională, care a 

abordat, chiar și în mod indirect, acest subiect. Cercetarea se bazează pe studiul teoretic al 

contractelor inteligente, iar nu pe studiul empiric al acestora. 

Sursele de documentare includ, pe lângă doctrina juridică națională și internațională, 

Cărțile albe (whitepapers) ale diferitelor platforme blockchain, rapoartele Observatorului și 

forumului UE pentru tehnologia blockchain, rapoartele unor societăți internaționale de 

avocatură, articole științifice juridice și/sau tehnice, articole din presa și de pe blogurile de 

specialitate.  

Întrucât noțiunea de contracte inteligente implică și o componentă tehnică, pentru a 

înțelege acest fenomen complex, la elaborarea prezentei lucrări de cercetare au fost utilizate, 

de asemenea, studii științifice tehnice. Deși acestea oferă o descriere amplă a modului în care 

funcționează tehnologia pe care se bazează contracte inteligente, prezentul demers științific nu 

va aborda elementele tehnice decât în măsura în care acestea sunt necesare pentru a analiza, 

din punct de vedere juridic, contractele inteligente. Referirile la noțiunile tehnice sunt cu 

caracter general, ușor accesibile, indiferent de nivelul de cunoștințe prealabile despre 

informatică. Pornind de la câteva exemple practice simple, lucrarea prezintă modul în care 

conceptele juridice clasice pot fi aplicate în contextul contractelor inteligente.  

Deși domeniul cercetat este unul de nișă, aflat la confluența dintre drept și tehnologie, 

perspectiva din care este abordată tema are la bază teoria generală a dreptului civil. Așadar, 

pluridisciplinaritatea subiectului tezei nu afectează substratul juridic al lucrării. Fiind un 

domeniu complex, pe parcursul lucrării sunt prezentate și subteme care au incidență în sfera 

altor ramuri de drept, precum dreptul comercial, dreptul european, dreptul fiscal, dreptul bancar 

etc.  

 

4. Structura lucrării 

  

Lucrarea urmărește firul logic al succesiunii întrebărilor de cercetare, fiind structurată 

în şapte capitole, divizate în secţiuni, puncte și subpuncte. Pentru ușurința înțelegerii 

conceptelor tehnice frecvente, întâlnite în cadrul lucrării, am inclus, la final, și un glosar de 

termeni tehnici. 
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Capitolul I debutează cu prezentarea unui Cadru tehnologic general privind 

contractele inteligente, care vizează, pe de o parte, familiarizarea cu jargonul tehnic utilizat 

în contextul contractelor inteligente, iar pe de altă parte, realizarea unor clarificări 

terminologice, cu scopul de a delimita noțiunea de contract inteligent de alți termeni din câmpul 

lexical al tehnologiei blockchain 

 Capitolul este structurat în cinci secțiuni. Prima secțiune conține un Scurt istoric 

privind evoluția contractelor electronice, care pornește de la primele contracte scrise, 

descoperite în Mesopotamia, gravate pe tăblițe de lut folosind scrierea cuneiformă, și ajungând 

la contractele inteligente, exprimate și/sau executate automat prin intermediul unor programe 

de calculator, care reprezintă apogeul procesului de automatizare a obligațiilor contractuale. 

 Astfel, în evoluția contractelor electronice, se reține faptul că primele încercări de 

încorporare a relațiilor contractuale în programe software datează din anii '70, când marile 

corporații, pentru a facilita comunicarea, în principal în cadrul lanțurilor de aprovizionare, 

apelau la un proces de schimb de date electronice (Electronic Data Interchange - EDI), totul 

cu scopul de a crește rapiditatea procesării documentelor, e.g. comenzi și facturi, și de a micșora 

intervenția umană, considerată generatoare de erori neforțate. 

Ulterior, apariția Internetului a permis accesul consumatorilor obișnuiți la comerțul 

electronic, astfel încât, în prezent, aceștia încheie contracte electronice prin simpla apăsare a 

unui buton pentru acceptarea termenilor și condițiilor afișate pe site-ul furnizorului. Contracte 

electronice nu diferă însă, în mod substanțial, de omoloagele lor redactate pe hârtie, având doar 

o formă diferită de exprimare, respectiv forma electronică.  

Pasul următor în evoluția contractelor electronice îl reprezintă contractul „orientat spre 

date”2, în care părțile își exprimă acordul cu privire la unul sau mai mulți termeni într-o manieră 

concepută pentru a fi procesabilă de un sistem informatic. Astfel, distincția între un contract 

electronic și un contract „orientat spre date” este că, pe când primul este exprimat folosind un 

limbaj natural, specific oamenilor, și poate fi citit și procesat de oameni, cel de-al doilea este 

exprimat sub forma unei serii de date și reguli computerizate, specifice calculatoarelor, putând 

fi citit și procesat de computere. Contractele orientate spre date se folosesc cu precădere în 

domeniul financiar, e.g. pentru transferul automat al acțiunilor în contul cumpărătorului și 

debitarea directă a sumei corespunzătoare din contul acestuia, la îndeplinirea tuturor condițiilor 

stipulate prin cod. 

 
2 H. Surden, Computable Contracts, în UC Davis Law Review, Vol. 46, Nr. 629, 2012, pp. 674-675, disponibil la 

adresa https://ssrn.com/abstract=2216866 (ultima accesare: 09 august 2022). 

https://ssrn.com/abstract=2216866
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Următoarea etapă în procesul evolutiv al contractelor electronice este reprezentată de 

contractul „calculabil”, care oferă sistemelor informatice care implementează un contract 

orientat spre date puterea de a face evaluări automate, prima facie, privind respectarea sau 

executarea acestuia.  

În prezent, evoluția tehnică a contractelor electronice a condus la apariția subspeciei 

reprezentate de contractele inteligente, concept utilizat pentru prima data la începutul anilor 

’90 de către reputatul informatician, jurist și criptograf Nick Szabo. Potrivit concepției lui 

Szabo, contractele inteligente sunt cele a căror formare și executare este complet automatizată 

și nu implică intervenția umană. Deși ideea lui a suscitat un val de interes din partea comunității 

cypherpunk, aceasta a prins tracțiune abia odată cu apariția și dezvoltarea tehnologiei 

blockchain. 

Prin urmare, secțiunea a doua prezintă Legătura contractelor inteligente cu tehnologia 

blockchain și conține două subsecțiuni. Mai întâi sunt prezentate Contextul socio-economic și 

importanța apariției tehnologiei blockchain (§1). Astfel, se arată faptul că blockchainul a 

apărut pe fundalul crizei economice din 2008 și al neîncrederii generalizate în băncile centrale, 

născându-se ideea creării unui sistem electronic de plăți direct între părți, care să nu necesite 

intervenția unei instituții financiare pentru reglementare și funcționare3. Această idee, îndelung 

dezbătută în cercurile libertariene, punea totuși problema unei duble cheltuiri a monedelor 

digitale, adică a riscului de a cheltui o unitate de monedă digitală de mai multe ori, o problemă 

tipică unui sistem decentralizat, lipsit de un intermediar de încredere care să controleze 

emiterea și transferul de monedă.  

Însă, problema dublei cheltuiri și-a găsit soluția tehnologică prin invenția tehnologiei 

blockchain. Soluția inovativă propusă de Satoshi Nakamoto4 constă în crearea unui sistem 

monetar electronic descentralizat, care să permită „trimiterea plăților online direct de la o 

parte la alta fără a trece printr-o instituție financiară”, propunând ca „soluție la problema 

dublei cheltuiri folosirea unei rețele peer-to-peer (de la egal la egal)” 

 
3 S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 1 noiembrie 2008, articol disponibil la adresa 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (ultima accesare: 09 august 2022). 
4 Există numeroase speculații cu privire la adevărata identitate a lui Satoshi Nakamoto, însă aceasta rămâne o 

enigmă. Datorită modului în care este scris codul, există opinii conform cărora Satoshi Nakamoto ar fi de fapt un 

grup de persoane, nu doar o singură persoană. Despre presupusa identitate a lui Satoshi Nakamoto, a se vedea B. 

Wallace, The Rise and Fall of Bitcoin, în Wired, 23 noiembrie 2011, articol disponibil la adresa 

https://www.wired.com/2011/11/mf-bitcoin/  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.wired.com/2011/11/mf-bitcoin/
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Astfel, Bitcoin, primul blockchain creat, constă într-o rețea peer-to-peer în care 

tranzacțiile sunt adăugate în blocuri de informații (block) și legate între ele sau înlănțuite 

(chain) prin criptografie, fiind vizibile tuturor participanților la rețea, numiți „noduri”. Faptul 

că blocurile de informații sunt înlănțuite matematic garantează că o tranzacție nu poate fi 

modificată fără a modifica, totodată, blocul care o conține, precum și toate blocurile care îi 

urmează. Sistemul pentru adăugarea unui bloc nou se bazează pe un algoritm complex, denumit 

proof of work sau „dovada muncii”, care presupune rezolvarea unei probleme matematice 

dificile, care necesită o putere de calcul imensă. Recompensarea celor care depun  efortul de a 

rezolva problema matematică, respectiv recompensarea „minerilor”, se face automat, prin 

emiterea de noi criptomonede.  

Așadar, primul blockchain, Bitcoin, a fost conceput având ca unic scop prevenirea 

dublei cheltuiri a criptomonedelor, într-un sistem în care nu există o entitate centralizată care 

să controleze emiterea sau transferul acestora. Cartea Albă a Bitcoin prezintă doar modalitatea 

în care blockchain-ul generează și transferă jetoane. Aceasta, însă, nu prevede formarea și 

executarea contractelor inteligente, însă, prin soluția tehnică inovativă propusă, deschide calea 

pentru implementarea acestora.  

În 2013 a fost lansat Ethereum5, un blockchain de generație nouă, având 

funcționalitățile sporite fata de simpla înregistrare a generării și transferului de criptomonede, 

dezvoltat special pentru a permite crearea de „contracte inteligente”. Această denumire 

neinspirată pentru programele pe calculator care automatizează procese prin blockchain-ul 

Ethereum a generat numeroase confuzii terminologice, determinându-i pe unii autori să afirme 

că aceste „contracte inteligente” nu sunt, în realitate, nici contacte, nici inteligente. Deși sensul 

„contractelor inteligente” din Whitepaper-ul Ethereum nu avea la început conotații juridice, în 

timp a dobândit și acest sens, datorită dezvoltării tehnologiei și a diversificării aplicațiilor sale. 

Noțiunea de contract inteligent este strâns legata de jargonul tehnologiei blockchain. 

Prin urmare, în subsecțiunea a doua sunt prezentate anumite Delimitări conceptuale, pentru o 

mai bună înțelegere a conceptelor și pentru a delimita domeniul de cercetare al prezentei 

lucrări. 

Prima distincție se face între noțiunea de blockchain și cea de registre distribuite (2.1), 

între cele două concepte existând o relație de tipul parte-întreg. Astfel, arătăm faptul că 

blockchain este un registru descentralizat validat de la egal la egal, în sensul că, în loc să fie 

 
5 V. Buterin, Ethereum Whitepaper: A Next Generation Smart Contract & Decentralized Application Platform 

[Whitepaper], 2013, material disponibil la adresa https://ethereum.org/en/whitepaper/ (ultima accesare: 11 august 

2022). 

https://ethereum.org/en/whitepaper/
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stocat într-o locație centrală, fiecare computer dintr-o rețea de calculatoare (numite nodurile 

rețelei) partajează o copie identică a acestui registru, actualizându-l permanent pe măsură ce 

sunt adăugate noi informații.  

Cea de-a doua distincție se face între blockchain și Bitcoin (2.2). Bitcoin este o 

criptomonedă, în vreme ce blockchain este o tehnologie care susține printre altele și transferul 

de criptomonede, relația fiind așadar una de la întreg la parte. 

A treia distincție vizează trei concepte folosite adesea ca sinonime, și anume cripto-

monede, cripto-active si token-uri (2.3). Daca între ultimele două arătăm că există, într-adevăr, 

o relație de sinonimie, între primele două exista o corelație de tipul parte-întreg, cripto-activele 

incluzând, pe lângă cripto-monede (sau token-uri mijloace de plata), și token-uri de tip utilitar 

și token-uri active (sau cu scopuri investiționale).  

A patra distincție se face între cripto-monede și monede electronice (2.4), diferența între 

cele două fiind generată de lipsa de reglementare a cripto-monedelor, pe când monedele 

electronice sunt reprezentările electronice ale monedelor fiduciare, prevăzute de legislația 

națională.  

Nu în ultimul rând, ultima distincție privește cripto-monedele și contractele inteligente 

(2.5). Astfel, arătăm faptul că cele din urmă pot fi utilizate în cadrul ICO-uri (oferte inițiale de 

monede), al aplicațiilor descentralizate (Decentralized applications – Dapps) și al 

organizațiilor autonome descentralizate (Decentralized autonomous organization – DAO), 

având astfel o sferă mai amplă de utilizare față de primele. 

 Secțiunea a treia prezintă Clasificarea „lanțurilor de blocuri” (blockchain), arătând 

faptul că se împart în două mari categorii, respectiv blockchain-uri fără permisiune 

(permissionless blockchain) și blockchain-uri cu permisiune (permissioned blockchain). Între 

cele două, deși indicăm faptul că există o serie de asemănări, precum apartenența la genul 

proxim al registrelor distribuite, imuabilitatea și folosirea mecanismelor de consens, există și 

deosebiri, în principal referitoare la decentralizare, anonimat și transparență. Însă, important de 

punctat este faptul că, în cazul blockchain-urilor fără permisiune participarea la rețea nu 

necesită aprobare, oricine având posibilitatea de a se alătura fără a-și dezvălui identitatea, în 

timp ce, în cazul blockchain-urilor cu permisiune, participarea la rețea este protejată de așa-

numitul „control de acces”, ceea ce se traduce prin restricționarea accesului la participanți 

identificabili.  
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Secțiunea a patra prezintă Caracteristicile tehnologice care influențează trăsăturile 

esențiale ale contractelor inteligente, care se referă la lipsa nevoii de încredere (trustless), 

validarea tranzacțiilor și autoexecutarea obligațiilor.6  

Lipsa de încredere se referă la capacitatea de a stabili adevărul unei stări de fapt fără a 

apela la un terț de încredere, într-un mediu în care nimeni nu poate fi de încredere, problemă 

cunoscută în doctrina tehnică sub numele de „problema generalilor bizantini”. În contextul 

mai restrâns al blockchain-ului, starea de fapt se referă la conținutul unei baze de date. Adevărul 

stării de fapt într-un blockchain este stabilit prin „consens distribuit”, adică prin confirmarea, 

de către majoritatea nodurilor dintr-o rețea de computere, că anumite cerințe tehnice au fost 

îndeplinite. Caracteristica lipsei nevoii de încredere este asociată cu imposibilitatea practică de 

a corupe conținutul blockchain-ului. Prin urmare, întregul sistem este de încredere.  

Validarea tranzacțiilor este necesară întrucât doar o tranzacție considerată valabilă de 

toate nodurile din rețea și care îndeplinește toate criteriile tehnice poate fi agregată într-un bloc. 

Astfel, nodurile rețelei trebuie să confirme că tranzacția este corectă din punct de vedere tehnic. 

Cu toate acestea, validarea tranzacțiilor nu poate detecta niciun eveniment exterior blockchain-

ului, e.g. dacă părțile au capacitate juridică, dacă sunt „proprietari” de drept ai cripo-activului 

în cauză etc., elemente din lumea reală. 

În ceea ce privește autoexecutarea obligațiilor, aceasta se referă la eliminarea oricăror 

intervenții umane, fie din partea cocontractanților, fie de partea instanțelor de judecată. Teoria 

este că, deoarece nimeni nu poate schimba codul (nici măcar părțile contractante) sau nu poate 

interfera cu funcționarea unui „contract inteligent”, executarea acestuia este garantată. În 

consecință, „auto-executarea” este asociată cu prevenirea încălcării contractului, cu reducerea 

potențialelor litigii și cu certitudinea juridică și comercială. În timp ce executarea, din 

perspectivă juridică, implică concursul uman și este posibilă și prin apelarea la forța coercitivă 

a statului, „auto-executarea”, din perspectivă tehnică, nu necesită concursul părților, fiind 

realizată automat de către calculator, asigurându-se astfel executarea efectivă și eliminându-se 

necesitatea apelării la forța coercitivă a statului. 

Având în vedere posibilitatea actuală a exprimării obligațiilor contractuale într-un 

limbaj de programare, în Secțiunea a cincea sunt prezentate câteva Elemente introductive 

despre programarea pe calculator, cum ar fi noțiunile de cod, program de calculator și limbaj 

de programare. De asemenea, sunt prezentate și etapele procesului implicat în crearea unui 

 
6 E. Mik, Smart Contracts: Terminology, Technical Limitations and Real World Complexity, vol. 9, nr. 2, 2017, 

articol disponibil la adresa https://ssrn.com/abstract=3038406 (ultima accesare: 11 august 2022).  

https://ssrn.com/abstract=3038406
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program de calculator, precum și așa-numita „problema oracolului”, cu relevanță practică 

sporită, întrucât un oracol este o sursă externă de date care transmite informații către un 

program de calculator, astfel că, dacă sursele externe de date nu furnizează date exacte, fiabile 

și în timp util contractului juridic inteligent, acesta o să se execute într-un modul neintenționat 

de părți7. Prin urmare, am antamat necesitatea ca părțile să prevadă în contract modul de 

raportare la aceste oracole, în special cine suportă riscul în legătură cu funcționarea defectuoasă 

a unui oracol sau furnizarea unor date incorecte de către acesta. Prezentarea tehnicalităților 

privind programarea pe calculator este necesară, întrucât modul de exprimare a voinței juridice 

este realizat prin intermediul programelor pe calculator. 

Capitolul II, denumit Noțiunea de contract juridic inteligent, cuprinde patru 

secțiuni. Prima secțiune urmărește Crearea unei definiții operaționale a noțiunii de contract 

juridic inteligent. Motivația acestui demers constă în faptul că alegerea unei definiții ca punct 

de plecare influențează în mod semnificativ analiza juridică ulterioară.  

Pornind de la Definițiile originare ale noțiunii de contract inteligent (§1) propuse la 

începutul anilor ’90 de Nick Szabo, care a brevetat termenul, de la Accepțiunile noțiunii de 

contract inteligent în doctrina internațională (§2), foarte numeroase și adesea contradictorii, 

precum și de la Definiții legale ale noțiunii de contract inteligent (§3) prevăzute de legislația 

unor state precum Delaware, Vermont, Nevada, Arizona, Hawaii, New Hampshire și Illinois 

din Statele Unite ale Americii sau Malta în Europa, am propus o Definiția operațională a 

noțiunii de contract juridic inteligent (§4), care să reflecte congruențele din stadiul actual al 

cercetării în domeniu.  

Astfel, prin contract juridic inteligent înțelegem acordul de voințe dintre două sau mai 

multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic, acord exprimat 

într-o forma electronică, prin intermediul unui software, și executat în mod automat printr-o 

rețea de calculatoare.  

Acesta definiție surprinde atât genul proxim, reprezentat de contractul electronic, cât și 

genul specific, reprezentat de particularitățile modului de exprimare a voinței juridice (printr-

un software) și de executare a obligațiilor contractuale (în mod automat, printr-o rețea de 

calculatoare). 

 
7A se vedea T. Schrepel, European Commission, Smart Contracts and the Digital Single Market Through the Lens 

of a "Law + Technology" Approach, septembrie 2021, p. 28.  
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Secțiunea a doua prezintă Trăsăturile caracteristice ale unui contract juridic 

inteligent, care constau în Forța juridică obligatorie (§1), Automatizarea obligațiilor 

contractuale (§2) și Implementarea pe un registru distribuit (§3).  

Cu privire la automatizarea obligațiilor contractuale, am punctat faptul că principalul 

avantaj al automatizării unei obligații contractuale folosind un program pentru calculator este 

acela că permite executarea contractului fără a fi nevoie de intervenție umană. De fapt, 

obiectivul automatizării este de a exclude intervenția umană pentru a preîntâmpina 

neexecutarea contractului, întrucât, spre deosebire de persoane care se pot răzgândi, un 

program pentru calculator va efectua întotdeauna operațiunile astfel cum a fost programat, fiind 

imposibil să refuze executarea lor8. Așadar, odată întrunite condițiile pentru executarea 

contractului, programul pentru calculator va îndeplini obligația contractuală în mod automat, 

ceea ce, din perspectivă juridică, înseamnă că „executarea” programului pentru calculator 

echivalează cu îndeplinirea obligațiilor contractuale9.  

De altfel, am arătat faptul că utilizarea programelor pentru calculator pentru 

automatizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale nu reprezintă un element de noutate. Spre 

exemplu, atât plățile bancare automatizate, cum ar fi serviciul de debit direct sau ordinele de 

plată programată, cât și comerțul electronic, indiferent că este vorba despre achiziționarea unui 

produs sau serviciu digital sau fizic, implică automatizarea prin intermediul unui program 

pentru calculator a cel puțin uneia dintre obligațiile contractuale. Cu toate acestea, o astfel de 

automatizare nu transformă contractul într-unul „inteligent”, în sensul definit în cadrul 

prezentei cercetări.  

Distincția între contractul juridic inteligent și procesele automate descrise anterior 

constă în faptul că cele din urmă se află sub controlul a cel puțin uneia dintre părțile 

contractante și, prin urmare, pot fi oprite de acea parte. Un alt element de diferențiere îl 

reprezintă necesitatea intervenției umane în procesul de executare a contractelor din cea de-a 

doua categorie, în anumite etape contractuale.  

Automatizarea unei obligații contractuale de către un program pentru calculator 

presupune, în mod necesar, convertirea acelei obligații în cod, altfel spus „traducerea” acesteia 

din limbaj natural în cod pentru computer10. Pentru a putea realiza acest proces, este necesar 

 
8 S. Green, A. Sanitt, Smart Contracts, în P. Davies, M. Raczynska (eds), The Contents of Commercial Contracts: 

Terms Affecting Freedoms, Hart Publishing, Oxford, Oxfordshire, 2020. 

9 Law Commission, Smart Contracts, Call For Evidence, p. 7, para. 2.8 și nota de subsol 11, studiu disponibil la 

adresa https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/201216-

Smart-contracts-call-for-evidence.pdf (ultima accesare: 11 august 2022). 

10 UK Jurisdiction Taskforce: LawTech Delivery Panel, Legal statement on cryptoassets and smart contracts, p. 

31, para. 135, disponibil la adresa https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/201216-Smart-contracts-call-for-evidence.pdf
https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2020/12/201216-Smart-contracts-call-for-evidence.pdf
https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-1.pdf
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ca obligațiile contractuale să respecte logica condițională de tipul „dacă X, atunci Y” (if x, than 

y), logică inerentă programării pentru calculator. Prin urmare, nu toate obligațiile contractuale 

pot fi automatizate, ci doar cele care ar putea fi redactate sub forma unor condiții logice de tipul 

„dacă are loc factorul generator X, atunci se execută prestația Y”, e.g. obligația de a transfera 

dreptul de proprietate asupra unui activ digital la primirea unei anumite cantități de 

criptomonedă într-un portofel digital sau obligația de a plăti o suma de bani la o împlinirea 

unui termen sau la apariția unui eveniment.  

Altfel spus, obligațiile care nu ar putea fi redactate sub forma condiției logice enunțate 

anterior, nu pot fi automatizate prin utilizarea unor programe pentru calculator, e.g. obligațiile 

de mijloace sau de prudență și diligență, care implică o marjă de apreciere a părților în ceea ce 

privește îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor, variabilă de la caz la caz11, obligații de 

muncă etc.  

Așadar, deși nu toate tipurile de obligații contractuale pot fi automatizate de programele 

pentru calculator folosind tehnologia actuală, nu este exclusă posibilitatea ca acestea să poată 

fi automatizate în viitor.  

Cu privire la implementarea pe un registru distribuit, am explicat Ce este tehnologia 

registrelor distribuite (Distributed ledger technology – DLT) (3.1), Cum utilizează contractele 

juridice inteligente tehnologia registrelor distribuite (3.2), Clasificare DLT: Sisteme de 

registre distribuite cu și fără permisiune (3.3) și care sunt criteriile pentru Alegerea unui sistem 

DLT potrivit pentru implementarea contractelor inteligente (3.4). 

În ceea ce privește registrul distribuit am explicat că este un depozit digital de date sau 

de informații care este partajat, i.e. „distribuit”, într-o rețea de calculatoare denumite „noduri”, 

dar care poate fi disponibil și altor participanți12. Fiecare participant deține câte o copie identică 

a registrului, care se actualizează instantaneu pe măsură ce sunt adăugate date noi13. Tehnologia 

registrelor distribuite (DLT) este tehnologia care permite operarea și utilizarea unui registru 

distribuit. 

 
content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-1.pdf (ultima 

accesare: 11 august 2022). 
11 În același sens, se vedea Tech London Advocates (TLA) Blockchain Legal and Regulatory Group, Blockchain: 

Legal & Regulatory Guidance, septembrie 2020, pp. 33 - 35, raport disponibil la adresa 

file:///C:/Users/crist/Downloads/Blockchain-legal-and-regulatory-guidance-sept-2020v2.pdf (ultima accesare: 17 

august 2022). Autorii menționează că automatizarea, chiar dacă este posibilă din punct de vedere tehnic, poate 

„în mod involuntar să restricționeze flexibilitatea care este adesea așteptată și exercitată asupra unor dispoziții 

contractuale”. 

12 Law Commission, Smart Contracts, Call For Evidence, p. 9, para. 2.14. 
13 Pentru o prezentare generală a tehnologiei registrelor distribuite, a se vedea P. de Filippi, A. Wright, Blockchain 

and the Law: The Rule of Code, Harvard University Press, Cambridge, 2018, capitolele 1 și 2.  

https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-1.pdf
file:///C:/Users/crist/Downloads/Blockchain-legal-and-regulatory-guidance-sept-2020v2.pdf
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Trăsătura esențială a tehnologiei registrelor distribuite care o diferențiază de bazele de 

date tradiționale constă în faptul că registrul nu este gestionat sau controlat de către o entitate 

centrală. Prin urmare, participanții la rețea nu trebuie să-și sincronizeze bazele de date locale 

cu registrul deținut de un administrator central, astfel cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul 

transferurilor bancare tradiționale, unde banca, în calitate de intermediar, are sarcina de a 

actualiza registrul prin debitarea contului plătitorului și creditarea contului beneficiarului14.  

În schimb, în sistemele care utilizează tehnologia registrelor distribuite, participanții la 

rețea sunt cei care aprobă adăugarea de noi date și sincronizează versiunea actualizată a 

registrului prin intermediul unui „mecanism de consens” agreat. Mecanismul de consens este 

stabilit prin software-ul care stă la baza sistemului ce utilizează tehnologia registrelor 

distribuite. Acest mecanism presupune ca participanții la rețea, toți sau doar o parte dintre ei, 

să determine validitatea unei noi intrări de date. În cazul în care aceștia stabilesc că noua intrare 

de date este validă, atunci aceasta va fi adăugată automat la copia registrului deținută de fiecare 

participant. Mecanismul de consens este de obicei conceput astfel încât, odată ce datele au fost 

adăugate în registru, acestea să nu mai poată fi modificate15. Din acest motiv, se spune că datele 

sunt „imuabile”, fapt care întărește încrederea participanților în veridicitatea și fiabilitatea 

sistemului.  

În ceea ce privește legătura dintre tehnologia registrelor distribuite și contractele 

juridice inteligente, aceasta constă în faptul că aceste contracte pot fi implementate pe un 

registru distribuit, astfel încât obligațiile contractuale exprimate printr-un program de 

calculator să fie îndeplinite automat de computerele din rețea. 

Deoarece am apreciat că definiția noțiunii de „contract juridic inteligent” trebuie să 

rămână una neutră din punct de vedere tehnologic, nu am inclus acest element, al implementării 

pe un registru distribuit, în definiția propusă, întrucât am conchis că nu ține de esența 

contractelor juridice inteligente, ci mai degrabă de natura lor.  

Secțiunea a treia prezinta Formele contractelor juridice inteligente care, în funcție de 

rolul jucat de programul de calculator în exprimarea voinței juridice, se împart în trei categorii, 

respectiv (1) contractul juridic inteligent exprimat în limbaj natural în care unele sau toate 

obligațiile contractuale sunt îndeplinite automat de codul unui program de calculator; (2) 

contractul juridic inteligent hibrid în care unele obligații contractuale sunt exprimate în limbaj 

 
14 R. Auer, C. Monnet, H. S. Shin, Distributed ledgers and the governance of money, în Bank for International 

Settlements, BIS Working Papers, nr. 924, ianuarie 2021, p. 2, material disponibil la adresa 

https://www.bis.org/publ/work924.pdf (ultima accesare: 17 august 2022). 
15 Mecanismul de consens diferă în funcție de tipul sistemului DLT (cu sau fără permisiune). 

https://www.bis.org/publ/work924.pdf
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natural, iar altele sunt exprimate în codul unui program de calculator și (3) contractul juridic 

inteligent exprimat exclusiv în codul unui program de calculator și executat automat de către 

acesta, în care nu există o versiune în limbaj natural a acordului, toate clauzele contractuale 

fiind exprimate în și executate automat de codul unui program de calculator. 

Secțiunea a patra prezintă câteva Exemple de utilizări practice ale contractelor juridice 

inteligente în lumea reală pentru a reduce din gradul înalt de abstractizare al subiectului 

abordat. Exemple practice se refera la Asigurare parametrică (4.1), un tip de asigurare în care 

asigurătorul promite să plătească o despăgubire la apariția unui eveniment asigurat,  Finanțe 

descentralizate (Decentralised finance - DeFi) (4.2),  Lanțurile de aprovizionare (4.3), Vânzări 

de la egal la egal (peer-to-peer) (4.4), Proprietate intelectuală - distribuirea dreptului de autor 

(4.5) si Investiții imobiliare (4.6). 

Capitolul III, denumit Încheierea contractelor juridice inteligente, cuprinde cinci 

secțiuni corespunzătoare celor cinci condiții de validitate ale contactelor prevăzute la art. 1179 

C. civ., de fond și de formă, respectiv capacitatea de a contracta, consimțământul părților, 

obiectul determinat și licit, cauza licită și morală, și, în anumite cazuri, forma contractului. 

Capitolul debutează cu prezentarea condițiilor pentru validitatea contractelor în dreptul privat 

român, și urmărește verificarea flexibilității dreptului pozitiv spre aplicarea în cazul 

contractelor analizate, respectiv a modului în care aceste condiții legale ar putea fi îndeplinite 

în cazul contractelor juridice inteligente.  

Prima secțiune, intitulată Capacitatea de a contracta, demonstrează că în ceea ce 

privește contractarea inteligentă, problema capacității civile este în strânsă corelație cu 

problema identificării persoanei în cadrul sistemelor de registre distribuite și cuprinde patru 

subsecțiuni: prima dintre acestea, intitulată Considerații generale privind capacitatea de a 

contracta (§1), conține definiția capacității de a contracta a persoanei fizice, sediul materiei, 

regula și excepția în materie contractuală, categoriile de acte juridice permise în funcție de 

capacitatea de exercițiu a persoanei și corelația cu discernământul. Discuția privitoare la 

capacitate în contextul contractelor electronice, în general, și al contratelor juridice inteligente, 

în special, este intrinsec legată de identificarea persoanelor, întrucât, fiind contracte încheiate 

la distanță, nu există certitudinea respectării condiției capacității depline de exercițiu sau 

posibilitatea verificării existenței discernământului la încheierea contractului. Astfel, 

următoarele doua subsecțiuni abordează tema identității digitale a persoanelor, indispensabilă 

pentru determinarea și realizarea raportului juridic civil concret, mai întâi în contextul „clasic” 

al contractelor electronice, în general (§2), iar ulterior în contextul contratelor juridice 

inteligente, în special (§3). Aplecarea spre fixarea unui cadru formal, care să cuprindă 
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elementele constitutive ale identității digitale, are la bază dezvoltarea comerțului electronic, 

context în care părțile în contactele electronice au resimțit nevoia stabilirii unei relații de 

încredere cu partenerii lor contractuali, fapt dificil de realizat în contextul anonimității oferite 

de internet, unde „nimeni nu știe” cu cine contractează. Astfel, față de specificul prezenței pe 

internet, elementele identității digitale nu sunt, în mod necesar, aceleași cu cele ale identității 

înțelese în sens clasic, precum cele înscrise în cărțile de identitate, permise de conducere, 

pașapoarte și alte documente oficiale, ci trebuie să însumeze toate „amprentele” noastre 

digitale, prin acest lucru înțelegând toate acele fragmente de informație care ne conturează 

profilul în mediul digital16. Tot în ceea ce privește conceptul de identitate digitala, la nivel 

european există o tendință către un model descentralizat al identității, în care persoana deține 

controlul asupra datelor sale, în sensul în care persoana „își creează” propria identitate digitală 

prin crearea propriilor identificatori unici, cărora le asociază informații despre identitatea sa, 

având ulterior posibilitatea de a alege ce atribute dorește să împărtășească și cu cine. Astfel de 

deziderate au condus la dezvoltarea noțiunii de identitate autoguvernată (self-sovereign identity 

- SSI). În ciuda acestor evoluții, în cazul contractelor juridice inteligente exprimate numai în 

cod și încheiate prin interacțiunea părților pe un registru distribuit, fără purtarea unor negocieri 

prealabile, probabilitatea necunoașterii identității reale a părților rămâne una foarte mare. 

Acesta este cazul prin prisma modului de încheiere a unei astfel de convenții, astfel cum se 

întâmplă în prezent în rețelele Bitcoin și Ethereum, unde, în ciuda faptului că anumite elemente 

de identificare sunt publice, totuși este deosebit de dificilă (sau chiar imposibilă), din 

considerente tehnice – promovate drept veritabile avantaje ale acestor platforme –, aflarea 

identității concrete a participanților la tranzacții. În orice caz, față de cadrul normativ în 

vigoare, nu există o cerință expresă în Codul Civil care sa impună dezvăluirea adevăratei 

identități a cocontractanților17. 

Analiza din ultima subsecțiune a primei secțiuni din Capitolul III poartă asupra unor 

Mijloace de identificare electronică la nivel european si național (§4), sens în care sunt 

prezentate mai întâi sistemele de Identificare electronică si serviciile de încredere prevăzute 

de Regulamentul eIDAS (4.1), reglementate în manieră mult extinsă prin comparație cu vechea 

reglementare, în scopul de a asigura tranzacționarea electronică în siguranță la nivelul Uniunii 

Europene. Aceste servicii de încredere constau in semnătura electronică,  sigiliul electronic, 

 
16 T. Lyons, L. Courcelas, K. Timsit, Blockchain and digital identity, a thematic report prepared by the European 

Union Blockchain Observatory and Forum, p. 5. 
17 Identitatea persoanei nu ține de esența formării valabile a unui contract, decât în cazul contractelor intuitu 

personae. Prin urmare, sunt valabile contractele în care părțile nu se cunosc, cum ar fi vânzarea bunur ilor într-un 

magazin, printr-un automat, la licitație etc. 
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marca temporală, distribuția electronică înregistrată și autentificarea unui site internet, pe care 

le vom analiza distinct, comparativ și cu luarea în considerare a scopului unic la a cărui 

realizare ele concură. În acest sens, Regulamentul eIDAS stabilește o serie de principii de bază 

obligatorii tuturor statelor membre, precum principiul recunoașterii reciproce a identificării și 

autentificării electronice și principiul cooperării și interoperabilității între sistemele naționale 

de identificare electronică notificate, principii potrivit cărora cetățenii dintr-un stat membru își 

pot folosi identitatea electronică în oricare alt stat membru pentru a avea acces la serviciile 

publice online, cu permisiunea ca statele membre să aleagă mijloacele de identificare 

electronică pe care le consideră potrivite, cu notificarea celorlalte state prin intermediul 

Comisiei Europene, spre a fi recunoscute universal respectivele mijloace alese.  

Mai apoi este prezentată Situația identificării electronice si a serviciilor de încredere 

în România (4.2) prin prisma celor două proiecte de conectare a țării la infrastructura europeană 

de identitate electronică, respectiv proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu 

statele membre UE – SITUE”18, aflat în stadiul de implementare, al cărui scop este de a permite 

autentificarea națională și transfrontalieră a persoanelor în relația cu furnizorii de servicii de e-

guvernare și de a face posibilă comunicarea dintre infrastructura națională de identificare 

electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale celorlalte state membre, 

respectiv proiectul complementar Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală 

(PSCID)19, care reprezintă poarta de acces și primul punct de securizare a serviciilor electronice 

de e-guvernare, care vizează, printre altele, crearea unui Registrul Electronic Național de 

Identități Electronice în cadrul căruia se vor regăsi Identitățile Electronice ale tuturor 

consumatorilor de servicii electronice de e-guvernare, interconectarea cu portalul de acces 

unitar și securizat la serviciile electronice de e-guvernare20 și înrolarea cetățenilor la serviciile 

dorite, interconectarea cu catalogul serviciilor electronice de e-guvernare21, introducerea 

 
18 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Implementarea nodului național eIDAS, 2 octombrie 

2018, articol disponibil la adresa https://www.comunicatii.gov.ro/implementarea-nodului-national-eidas/, (ultima 

accesare: 18 august 2022). Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MSCI) a fost, între timp, preluat 

de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), conform Hotărârii de Guvern nr. 89 din 28 ianuarie 2020 

privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial nr. 

113 din 13 februarie 2020. 
19 Autoritatea pentru Digitalizarea României, Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală – 

PSCID, informație disponibilă la adresa https://www.adr.gov.ro/proiecte-în-implementare/platforma-software-

centralizata-pentru-identificare-digitala-pscid/  (ultima accesare: 18 august 2022). 
20 Punctul de contact unic electronic, disponibil la adresa https://edirect.e-

guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogServiciiComplete.aspx (ultima accesare: 18 august 2022). 
21 Autoritatea pentru Digitalizarea României, ADR a finalizat prima versiune a Catalogului Național al Serviciilor 

Publice – statul român oferă cetățenilor și companiilor peste 2300 de servicii publice, Comunicat de presă din 9 

noiembrie 2021, informație disponibilă la adresa https://www.adr.gov.ro/adr-a-finalizat-prima-versiune-a-

catalogului-national-al-serviciilor-publice-statul-roman-ofera-cetatenilor-si-companiilor-peste-2300-de-servicii-

publice/ (ultima accesare: 18 august 2022). 

https://www.comunicatii.gov.ro/implementarea-nodului-national-eidas/
https://www.adr.gov.ro/proiecte-in-implementare/platforma-software-centralizata-pentru-identificare-digitala-pscid/
https://www.adr.gov.ro/proiecte-in-implementare/platforma-software-centralizata-pentru-identificare-digitala-pscid/
https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogServiciiComplete.aspx
https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogServiciiComplete.aspx
https://www.adr.gov.ro/adr-a-finalizat-prima-versiune-a-catalogului-national-al-serviciilor-publice-statul-roman-ofera-cetatenilor-si-companiilor-peste-2300-de-servicii-publice/
https://www.adr.gov.ro/adr-a-finalizat-prima-versiune-a-catalogului-national-al-serviciilor-publice-statul-roman-ofera-cetatenilor-si-companiilor-peste-2300-de-servicii-publice/
https://www.adr.gov.ro/adr-a-finalizat-prima-versiune-a-catalogului-national-al-serviciilor-publice-statul-roman-ofera-cetatenilor-si-companiilor-peste-2300-de-servicii-publice/
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mecanismului simplificat de autentificare și accesare (Single Sign On – SSO), precum și 

reducerea riscului posibilităților de furt de identitate în accesarea serviciilor publice 

electronice. Aceste două sisteme complementare au vocația de a reprezenta o importantă 

evoluție spre identitatea digitală în România, în condițiile în care, în prezent, identificarea 

electronică pentru accesarea serviciilor publice în România se realizează prin mijloace de 

autentificare comune, de tipul nume de utilizator, parolă și codul de acces generat automat la 

fiecare logare în sistem. O alternativă de viitor a acestei modalități o reprezintă autentificarea 

în sistemele informatice ale administrației publice prin intermediul noilor cărți electronice de 

identitate22, în condițiile prevăzute de Regulamentul UE 2019/115723 și de Legea nr. 162 din 3 

august 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții 

privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români24. 

De asemenea, subsecțiunea vizează și o analiză a legislației române în ce privește 

semnătura electronică, cu analiza distincțiilor dintre aceasta și semnătura digitală25, între cele 

două existând o relație de tipul întreg-parte. De asemenea, este acordată atenției și situației 

actuale, în care deși în vigoare, Legea nr. 455/2011 este decuplată de Regulamentul eIDAS, 

existând un paralelism legislativ neconstituțional ce trebuie înlătura din ordinea juridică de 

urgență. În acest sens, există două propuneri legislative26 care trebuie amintite, respectiv 

Propunerea legislativă PL-x nr. 475/2019 privind identificarea electronică și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice27 și Propunerea legislativă PL-x nr. 30/2020 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 910/201428, care la rândul lor tind să 

reglementeze, parțial, aceleași raporturi juridice, dintre ele prevalând, prin prisma complexității 

juridice și în lumina prevalenței dreptului unional, prima propunere legislativă.  

 
22 Primele cărți electronice de identitate în România au fost emise la Cluj printr-un proiect pilot lansat în data de 

2 august 2021. Acestea vor înlocui treptat actualele cărți de identitate, proces care trebuie finalizat până cel mai 

târziu la data de 3 august 2031.  
23 Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate 

cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188/67 din 12 iulie 2019, reglementare disponibilă la adresa https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1157&from=EN (ultima accesare: 18 august 

2022). 
24 Publicată în  M.Of. nr. 698 din 4 august 2020. 
25 L. M. Stănilă, Inteligența artificială, dreptul penal și sistemul de justiție penală. Amintiri despre viitor, Ed. 

Universul Juridic, București, 2020, pp. 267-268.  
26 Ambele proiecte legislative se află în prezent în Parlament, la Camera deputaților, trecând deja de Senat.  
27 Urmărirea procesului legislativ al PL-x nr. 475/2019 este disponibilă la adresa 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18120 (ultima accesare: 18 august 2022). 
28 Urmărirea procesului legislativ al PL-x 30/2020 este disponibilă la adresa 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18016 (ultima accesare: 18 august 2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1157&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1157&from=EN
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18120
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18016
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În finele secțiunii este prezentată și ideea introducerii portofelului digital european prin 

Propunerea de modificare a Regulamentului eIDAS (4.3), în scopul extinderii beneficiilor deja 

aduse de acest Regulament și în sectorul privat, în vederea promovării identității digitale de 

încredere pentru toți cetățenii europeni. Acest portofel, sau e-wallet, este definit, conform 

propunerii de regulament, drept „un produs și un serviciu care îi permite utilizatorului să 

stocheze date de identitate, credențiale și atribute legate de identitatea sa, să le furnizeze 

beneficiarilor la cerere și să le utilizeze în scopul autentificării, online și offline, pentru un 

serviciu în conformitate cu articolul 6a și să creeze semnături și sigilii electronice calificate”. 

Datele de identitate, credențialele29 și atributele legate de identitate se referă la adresă, vârstă, 

gen, stare civilă, componență a familiei, cetățenie, calificări educaționale/profesionale, titluri 

și licențe, autorizații publice, date financiare și date privind societatea comercială30. Prin 

utilizarea portofelului digital european, utilizatorii vor putea să controleze datele personale 

furnizate beneficiarilor și să fie informați cu privire la atributele necesare prestării unui anumit 

serviciu, astfel că portofelului european pentru identitatea digitală va face realizabil dezideratul 

ca identitatea digitală să vorbească pentru cetățean, iar nu despre acesta31. 

Secțiunea a doua din Capitolul III, intitulată Consimțământul, cuprinde trei subsecțiuni 

care urmăresc structura propusă de legiuitorul român în Codul Civil (art. 1182-1224 C. civ.) și 

verificând, prin raportare la cadrul legal general, modul de formare a unui contract juridic 

inteligent, inclusiv etapa precontractuală a negocierilor, precum și particularitățile 

mecanismului formării acordului de voințe în cazul acestor contracte.  

Prima subsecțiune se referă la Formarea contractului juridic inteligent (§1), sens în 

care sunt analizate, pe de o parte, Etapa negocierii contractului juridic inteligent (1.1) prin 

raportare la cele trei forme de exprimare a voinței juridice, cu particularitatea că, indiferent de 

formă, în cazul contractelor juridice inteligente părțile vor întreprinde ulterior măsuri pentru 

„traducerea” acestei înțelegeri din limbaj natural într-un limbaj de programare adecvat, care să 

 
29 Credențiale sunt informații care ajută la probarea identității în mediul digital. Termenul provine din englezescul 

„credentials” și are sensul de atestare a elementelor de autentificare utilizate în cadrul sistemelor informaționale 

pentru accesul la informații sau alte resurse. În general, termenul se referă la perechi de tip nume de utilizator și 

parolă, însă  pot fi utilizate drept credenţiale și datele biometrice (amprentele, recunoașterea vocală, scanarea 

retinei), certificatele digitale etc. Atestările provenite de la o autoritate publică sunt considerate informații de 

încredere și sunt denumite credențiale verificabile (verifiable credentials). 
30 Autoritatea pentru Digitalizarea României, ADR pune în dezbatere publică propunerea de modificare a 

Regulamentului pentru Identitatea Electronică Europeană (eIDAS), 18 noiembrie 2021, informație disponibiă la 

adresa https://www.adr.gov.ro/adr-pune-în-dezbatere-publica-propunerea-de-modificare-a-regulamentului-

pentru-identitatea-electronica-europeana-eidas/ (ultima accesare: 19 august 2022). 
31 J. Grandsenne, E-Identity Workshop Report, EU Blockchain Observatory and Forum, Bruxelles, noiembrie 

2018, raport disponibil la adresa 

https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/workshop_5_report_-_e-identity.pdf (ultima 

accesare: 1 septembrie). 

https://www.adr.gov.ro/adr-pune-in-dezbatere-publica-propunerea-de-modificare-a-regulamentului-pentru-identitatea-electronica-europeana-eidas/
https://www.adr.gov.ro/adr-pune-in-dezbatere-publica-propunerea-de-modificare-a-regulamentului-pentru-identitatea-electronica-europeana-eidas/
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/workshop_5_report_-_e-identity.pdf
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reflecte voința lor comună. De asemenea, similar situațiilor întâlnite în cazul contractelor 

tradiționale, și în cazul contractelor inteligente este rezonabilă așteptarea ca ele să ia forma 

unor contracte de adeziune, având în vedere evoluția comerțului în prezent, singurele urme care 

pot trimite la ideea de negociere fiind comunicările comerciale prealabile în limbaj natural, 

cum ar fi o reclamă sau informații despre funcționarea codului contractului inteligent32. 

Indiferent de specificitățile convenționale pentru care optează, spre deosebire de 

contractele clasice, în etapa negocierii contratelor juridice inteligente, părțile vor trebui sa aibă 

în vedere cel puțin următoarele aspecte33: (i) care sunt obligațiile contractuale automatizate prin 

cod și care este relația dintre acestea și celelalte clauze contractuale necodificate; (ii) cum se 

derulează procesul de transformare a unei obligații din limbaj natural în cod; (iii) în cazul în 

care un contract conține clauze exprimate atât în limbaj natural, cât și în cod, care dintre acestea 

prevalează în situația existenței unei neconcordanțe între ele; (iv) cui aparține răspunderea în 

cazul existenței unei erori în funcționarea codului programului de calculator; (v) cine suportă 

riscul în cazul funcționării defectuoase a codului programului de calculator, a încălcării 

securității datelor sau a coruperii acestora; (vi) care este mecanismul de soluționare a litigiilor 

dintre părți. 

În orice caz, procesul privind negocierea unui contract juridic inteligent exprimat într-

un limbaj natural ale cărui obligații contractuale sunt executate automat printr-un cod separat 

(program de calculator) este asemănător celui privind negocierea unui contract tradițional. 

Diferența dintre cele două constă în faptul că părțile vor trebui să acorde o atenție sporită, în 

etapa prealabila încheierii contractului, elementelor care urmează să fie automatizate.  

Ulterior, analiza urmărește particularitățile Mecanismului formării acordului de voințe 

(1.2) prin ofertă și acceptare, în special în considerarea comportamentului părților în cadrul 

unui registru distribuit, respectiv prin utilizarea „agenților inteligenți”. Analiza are în vedere 

cele trei forme ale contractului juridic inteligent, cu observarea particularităților specifice 

fiecăruia și a impactului acestora în determinarea modului în care se formează acordul de 

voințe, probleme aparte fiind imaginabile în cazul contractului inteligent exprimat  exclusiv în 

cod. Plecând de la un exemplu ilustrativ34 care prezintă, pragmatic, pașii comuni în formarea 

consimțământului la încheierea unui atare contract, precum și probleme juridice care pot apărea 

 
32 Modalitățile practice de încheiere a contractelor juridice inteligente sunt prezentate în Capitolul III, Secțiunea 

a 2-a, §1, 1.2. 
33 Law Commission, Smart Contracts, Smart Legal Contracts. Advice to Government, p. 24, para. 2.56.    
34 Acest exemplu este inspirat de cel oferit în M. Durovic, A. Janssen, Formation of Smart Contracts under 

Contract Law, în L.A. DiMatteo, M. Cannarsa, C. Poncibò (ed.), The Cambridge Handbook of Smart Contracts 

Blockchain Technology and Digital Platforms, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 47, nota de 

subsol 47; același exemplu este reluat în Law Commission, Smart Contracts, Call For Evidence, p. 27, para. 3.6. 
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pe parcurs. În fine, analiza poartă și asupra condițiilor ofertei și acceptării, față de specificul 

acestei categorii de contracte. Concluzia la care analiza ajunge este aceea că este posibil, în 

principiu, din perspectiva dreptului privat român, ca părțile să ajungă la un acord de voințe prin 

afișarea și interacțiunea cu un cod implementat pe un registru distribuit sau pe o altă platformă 

de contracte inteligente, chiar și în lipsa unor negocieri sau comunicări prealabile în limbaj 

natural. În acest sens, este necesar să verificam intenția părților de a se obliga juridic prin 

comportamentele lor, caz în care implementarea codului poate fi calificată drept ofertă, iar 

interacțiunea cu codul poate fi calificată drept acceptare a ofertei. Astfel, la nivel de esență, în 

ciuda noutății împrejurărilor în care se încheie contractul, analiza juridică a mecanismul 

formării acordului de voință rămâne nealterată.  

În cadrul celei de-a doua subsecțiuni sunt prezentate cerințele pentru Valabilitatea 

consimțământului (§2), precum și sancțiunile care intervin în cazul nerespectării acestora, 

respectiv nulitatea absolută sau, după caz, relativă. 

În fine, în ce privește Vicierea consimțământului (§3), sunt subliniate particularitățile 

și provocările privind viciile de consimțământ în contextul contractării inteligente , în special 

cu privire la eroare, întrucât automatizarea obligațiilor ce caracterizează contractul juridic 

inteligent predispune la  erori cu privire la conținutul declarației de voință, transmisă inexact 

prin mijloacele de comunicare la distanță, precum și la viciul leziunii, care în cazul majorului, 

ar trebui exclusă deoarece, la momentul încheierii unui contract juridic inteligent, părțile își 

asumă, în general, un risc de pierdere, mai ales riscul economic care decurge din fluctuația 

valorii bunului incorporal. 

Secțiunea a treia analizează Obiectul contractelor juridice inteligente și cuprinde trei 

subsecțiuni. Prima subsecțiune prezintă Considerații generale cu privire la obiectul 

contractului (§1) si conține delimitări referitoare la obiectul contactului (operațiunea juridică), 

obiectul obligației (prestația) si obiectul derivat al contactului (bunul). Întrucât toate contractele 

juridice inteligente presupun transferul unor active digitale, iar dintre aceste active, cel mai 

frecvent utilizat ca mijloc de plată este criptomoneda, analiza pornește în sens invers, adică de 

la obiectul derivat al contractului (i.e. bunul la care se referă prestația) către obiectul 

contractului.  

În subsecțiunea a doua sunt prezentate Particularitățile criptomonedei ca obiect 

(derivat) al contractului juridic inteligent (§2). Cercetarea urmărește natura juridică a 

criptomonedei ca obiect al prestației, deoarece de calificarea dată acesteia depinde obiectul 

contractului, fapt care influențează implicit și condițiile sale de validitate. Astfel, sunt 

formulate observații cu privire la cadrul normativ care definește criptomoneda, observarea 
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trăsăturilor sale caracteristice, iar astfel distincțiile față de moneda propriu-zisă, respectiv 

similaritățile funcționale dintre criptomonedă și moneda tradițională, observate în jurisprudența 

Curții de Justiție a Uniunii Europene. În fine, față de toate aceste distincții de natură și regim 

juridic, concluzia formulată în această subsecțiune este în sensul că criptomoneda nu este 

monedă (mijloc legal de plată)35, dar reprezintă totuși un bun. Una dintre argumentații privind 

această calificare pornește de la asimilarea criptomonedei cu o colecție de informații care, în 

mod particular, poate fi apropriată prin mijloace criptografice36. Prin urmare, criptomoneda 

este un lucru necorporal apropriabil printr-un drept patrimonial. În România, în mod similar, 

atât doctrina37, cat și jurisprudența38 califică criptomoneda drept un bun mobil incorporal, care 

face obiectul unui drept patrimonial. 

Întrucât nu doar criptomonedele pot fi utilizate în contractele juridice inteligente drept 

contraprestație, ci și alte criptoactive, o analiză aprofundată a acestora este urmărită în cadrul 

subsecțiunii a treia, intitulată, sugestiv, Tipuri de criptoactive (§3). În acest sens, este utilizată 

clasificarea din Propunerea de Regulament privind piețele criptoactivelor, care distinge între 

tokenul raportat la active, tokenul asimilat monedei electronice și tokenul utilitar, primele două 

categorii fiind descrise adesea drept „criptomonedă stabilă”. Obiective generale ale propunerii 

constau în: (1) asigurarea securității juridice pentru criptoactivele care nu intră în domeniul de 

aplicare al legislației în vigoare privind serviciile financiare, existând nevoia reglementării 

acestora; (2) sprijinirea inovării prin instituirea unor reguli uniforme pentru furnizorii și 

emitenții de servicii de criptoactive la nivelul UE; (3) asigurarea unor niveluri adecvate de 

protecție a consumatorilor și a investitorilor și de integritate a pieței prin stabilirea unui cadru 

legislativ comun la nivelul UE privind piața criptoactivelor; (4) asigurarea stabilității financiare 

 
35 Singura excepție în care criptomoneda este mijloc legal de plată o reprezintă statul El Salvador, care pe 9 iunie 

2021 a adoptat Legea Bitcoin (în vigoare din 7 septembrie 2021), prin care recunoaște oficial Bitcoin drept mijloc 

legal de plată. A se vedea A. Roy, El Salvador’s Bitcoin Law: Full English Text, în FREOPP.org, 9 iunie 2021, 

articol disponibil la adresa https://freopp.org/el-salvadors-bitcoin-law-full-proposed-english-text-9a2153ad1d19 

(ultima accesare: 22 august 2022). La 4 luni de la adoptarea acestei legi, Fondul Monetar Internațional (FMI) a 

îndemnat autoritățile statului El Salvador să renunțe la această măsură datorită riscurilor pe care le prezintă pentru 

stabilitatea financiară și pentru protecția consumatorilor. A se vedea Fondul Monetar Internațional (International 

Monetary Fund - IMF), Comunicatul de presă nr. 20/13, IMF Executive Board Concludes 2021 Article IV 

Consultation with El Salvador, 24 ianuarie 2022, disponibil la adresa 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/25/pr2213-el-salvador-imf-executive-board-concludes-2021-

article-iv-consultation (ultima accesare: 22 august 2022). 
36 C. Paziuc, Validitatea actelor privind criptomoneda - despre criptomonedă ca obiect al prestației, în RRDP nr. 

1/2022, Ed. Universul Juridic, 2022, pp. 119-123. 
37 R. Rizoiu, Umbra criptomonedelor, În Codul civil, în RRDP nr. 1/2022, p. 101; C. Paziuc, op. cit., p. 123. 
38 Judecătoria Cluj-Napoca, Secția civilă, Sentința nr. 5386 din 29 iulie 2021, disponibilă la adresa 

http://www.rolii.ro/hotarari/610c96cde49009ac1f000037 (ultima accesare: 26.08.2022). Instanța a constat că 

pârâții au transmis printr-un contract de schimb autentificat întreaga lor cotă de proprietate asupra unui imobil „în 

schimbul unui bun mobil incorporal, respectiv 12,21 BITCOIN”.  

https://freopp.org/el-salvadors-bitcoin-law-full-proposed-english-text-9a2153ad1d19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/25/pr2213-el-salvador-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/01/25/pr2213-el-salvador-imf-executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation
http://www.rolii.ro/hotarari/610c96cde49009ac1f000037
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prin instituirea unor reguli specifice pentru „criptomonedele stabile”, inclusiv atunci când 

acestea sunt asimilate monedelor electronice39. 

Secțiunea a patra analizează Cauza contractelor juridice inteligente și cuprinde două 

subsecțiuni, prima referitoare la Considerații generale cu privire la cauza contractului (§1), 

iar cea de-a doua referitoare la Particularitățile cauzei în contextul contractului juridic 

inteligent(§2), arătând motivele suspiciunii statului cu privire la tranzacționarea prin 

intermediul unor sisteme de registre distribuite descentralizate, care constau, în principiu, în 

asocierea cu fapte de natură penală, cum ar fi traficul de droguri sau efectuarea unor operațiuni 

financiare frauduloase. Cu toate acestea, în jurisprudența națională40 sunt identificabile soluții 

din care rezultă lipsa unui scop nelegitim sau imoral al activităților în legătură cu tehnologia 

registrelor distribuite. Astfel, în realitate, deși nu poate fi neglijat riscul ca părțile să încheie 

contracte juridice inteligente având o cauză ilicită sau imorală, același riscuri subzistă și în 

cazul contractelor clasice. 

Secțiunea a cincea, intitulata Forma, cuprinde patru subsecțiuni, dintre care prima 

referitoare la Considerații generale cu privire la forma contractului (§1). Contractul juridic 

inteligent reprezintă un document electronic, în sensul definit de Regulamentul eIDAS, dar 

oare reprezintă el un „înscris” în accepțiunea Codului de procedura civila? Dacă da, ce fel de 

înscris este? Răspunsurile la aceste întrebări sunt oferite in cadrul subsecțiunilor 2 si 3, care 

analizează în ce măsură Contractul juridic inteligent reprezintă „înscris”? (§2) și Efectele 

juridice ale semnăturilor electronice aplicate contractului juridic inteligent (§3), cu observarea 

posibilității părții contractuale interesate de a contesta semnătura care a condus la încheierea 

contractului juridic inteligent, indiferent de natura acestei semnături. 

Capitolul IV analizează Interpretarea contractului juridic inteligent în ipoteza în care 

o instanță de judecată ar fi sesizată cu soluționarea unui litigiu avându-l ca obiect, pornind de 

la regulile de interpretare prevăzute de Codul Civil. Având în vedere că modalitatea de 

exprimare a voinței juridice se realizează prin intermediul unui program de calculator redactat 

într-un limbaj de programare, cercetarea pornește de la întrebarea: cum pot fi interpretate 

contractele juridice inteligente? Întrucât calculatoarele nu „interpretează”, ci doar execută 

instrucțiuni codificate, poate fi tentant să concluzionăm că termenii codați nu sunt susceptibili 

 
39 L.-E. Stănescu, R. Onufreiciuc, Viitoare reglementări privind piața criptoactivelor, 22.12.2020, articol 

disponibil la adresa https://www.juridice.ro/708752/viitoare-reglementari-privind-piata-criptoactivelor.html 

(ultima accesare: 26 august 2022). 
40 Tribunalul Ilfov, Secția civilă, Decizia nr. 2961 din 27 iunie 2018, disponibilă la adresa 

http://rolii.ro/hotarari/5b3c2e51e49009e808000060 (ultima accesare: 26 august 2022). 

https://www.juridice.ro/708752/viitoare-reglementari-privind-piata-criptoactivelor.html
http://rolii.ro/hotarari/5b3c2e51e49009e808000060
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de exercițiul interpretării contractuale41 deoarece un program de calculator nu este susceptibil 

de înțelesuri multiple, ci returnează mereu același rezultat. Cu toate acestea, arătăm că termenii 

codificați sunt susceptibili de interpretare contractuală întrucât există o diferență între ceea ce 

„înseamnă” codul și ceea ce face codul atunci când este executat, fapt care presupune o 

distincție între sens și efect. Capitolul analizează totodată relevanța deosebită, pragmatică a 

comentariilor formulate în cadrul programului de calculator, recomandată de bunele practici în 

materie de codificare întrucât ajută atât programatorii la mentenanța codului, cât și părțile, 

oferindu-le flexibilitate în procesul de codificare.  

În capitolul V analizăm Particularități privind executarea contractelor juridice 

inteligente și remediile neexecutării contractului la care ar putea apela părțile pe parcursul 

derulării contractului inteligent, în cazul în care apar probleme, cum ar fi situațiile în care codul 

contractului inteligent nu se execută potrivit așteptărilor părților sau consimțământul uneia 

dintre părți este viciat. În concret, sunt analizate următoarele aspecte: Anularea contractului 

juridic inteligent în cazul incidenței viciilor de consimțământ, Răspunderea civilă contractuală 

și problema Impreviziunii.  

Capitolul VI prezintă câteva elemente de drept comparat în ceea ce privește 

încheierea valabilă a contractelor, luând două sisteme de referință, pe de o parte sistemul de 

common law aplicabil în Marea Britanie, și pe de altă parte, un sistem de drept civil, înrudit cu 

sistemul de drept românesc, analizând prin comparație cazul Franței. Concluzia din finalul 

acestui capitol este ca ambele sisteme de drept conțin norme juridice compatibile cu încheierea 

valabilă a contractelor juridice inteligente.  

În final, în Capitolul VII, sunt prezentate concluziile pornind de la cadrul legislativ 

existent și ținând cont de cazurile de utilizare practică ale contractelor inteligente. Totodată, 

sunt prezentate câteva propuneri de lege ferenda inspirate de modelele altor state.   

Pornind de la întrebarea principală de cercetare dacă pot fi contractele inteligente 

considerate contracte din punct de vedere al dreptului civil român, cercetarea relevă că pentru 

a putea califica un contract inteligent drept contract, acesta trebuie să respecte condițiile de 

validitate impuse de art. 1179 C. civ. care sunt, în principiu, compatibile cu încheierea valabilă 

a contractelor juridice inteligente, astfel cum le-am definit în capitolul I.  

Dintre condițiile generale de validitate, am arătat că cea mai problematică este 

capacitatea de a contracta întrucât sistemele de registre distribuite, în special cele publice, fără 

permisiune, pe care sunt implementate contractele inteligente se caracterizează prin 

 
41 UK Jurisdiction Taskforce: LawTech Delivery Panel, op. cit., para. 150. 
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anonimitate ceea ce face dificilă identificarea persoanelor. Soluția pe care o propunem pentru 

a contracara această problemă constă în impunerea unor obligații privind verificarea identității 

părților în sarcina platformelor de contracte inteligente, în mod similar obligațiilor impuse prin 

directivele AML furnizorilor de portofele digitale. Așadar, de lege ferenda, propunem 

reglementarea modului de acces la platformele de contactare inteligenta, pentru a se asigura 

respectarea condiției capacitații de a contracta în sensul de a impune verificarea identității 

părților drept o condiție prealabilă obligatorie pentru utilizarea contractelor juridice inteligente . 

Consider ca efectul unei astfel de masuri ar fi creșterea gradului de încredere al oamenilor în 

folosirea contractelor inteligente, si în acest mod, adoptarea pe scară largă a acestora.  

De asemenea, propun de lege ferenda modernizarea legislației privind semnătura 

electronică, în sensul abrogării Legii nr. 455/2001 și adoptării unei noi legi, în concordanță cu 

prevederile Regulamentului eIDAS. Consider că noua lege privind semnăturile electronice 

trebuie să recunoască efectele juridice ale semnăturilor electronice simple si avansate, iar 

înscrisurile care poartă astfel de semnături să fie calificate drept înscrisuri sub semnătură 

privată. 

Cu privire la celelalte două condiții generale de validitate, obiectul si cauza, consider 

că dreptul civil, în calitate de drept comun, este suficient de flexibil pentru a fi aplicabil si 

obiectului sau cauzei contractului juridic inteligent, printr-o interpretarea extensivă a normelor 

juridice actuale.  

Deși forma autentică este problematică pentru contractele juridice inteligente, în special 

în cazul celor exprimate exclusiv în cod si care nu sunt însoțite de un acord exprimat în limbaj 

natural, dată fiind utilizarea restrânsă a acestora, nu considerăm că se impun modificări 

legislative în această privință, normele actuale ale dreptului comun fiind suficiente pentru a 

acomoda aceste noi tipuri de raporturi juridice atunci când forma este cerută de lege doar ca o 

condiție de proba, iar nu de validitate. Pana la a-și dovedi utilitatea practică și funcționalitatea 

în lumea reală, aceste noi forme de contractare trebuie să treacă mai întâi testul timpului, după 

ce în prealabil au câștigat suficient de mult adepți care să le folosească în mod curent. 

În ciuda atenției acordate contractelor inteligente la nivel internațional în cadrul 

cercetărilor științifice juridice, există numeroase întrebări, multe încă fără răspuns, cu privire 

la acest nou mod de contractare. Acest lucru se datorează, în principal, etapei incipiente de 

dezvoltare în care se află contractele inteligente, a lipsei de adoptare pe scară largă, precum și 

a imposibilității de a face predicții cu privire la evoluția tehnologiei care stă la baza acestora.  
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