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Abstract: Partenerii contractuali au facultatea sa stipuleze in contract orice clauza contractuala ce nu 

contravine ordinii publice sau bunelor moravuri. Prin clauzele stipulate in contract, partile definesc drepturile si 

obligatiile generate de acel contract, in favoarea si respectiv sarcina fiecareia dintre ele. Astfel, clauza contractuala 

este o stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor. 

 Una dintre cele mai importante clauze contractuale este si clauza penala, clauza prin care partile 

contractului principal determina anticipat intinderea daunelor-interese ce urmeaza a fi platite de debitor, 

creditorului, in caz de neexecutare, executare defectuoasa ori cu intarziere a prestatiei la care s-a indatorat.  

 Studiul nostru isi propune sa priveasca comparativ clauza penala si alte clauze contractuale, precum: 

clauza de dezicere, clauzele limitative de raspundere, clauza de forta majora. 

 Obiectivele studiului „Delimitarea clauzei penale de alte clauze contractuale”este de a creste interesul 

partilor contractuale fata de utilitatea clauzei penale. Creditorul care beneficiaza de clauza penala este scutit de 

obligatia de a face dovada prejudiciului suferit din faptul neexecutarii voluntare a obligatiei principale de catre 

debitor. Partile asadar, sunt scutite de orice proba cu privire la existenta si intinderea prejudiciului si implicit a 

cuantumului daunelor-interese datorate de debitor. 

Cuvinte cheie: clauza penale; clauze contractuale; ordine publică; principiile convenţiilor. 

 

1. CLAUZA PENALĂ ŞI GAJUL 

 Contractul de gaj este contractul în temeiul căruia debitorul sau o terţă persoană remite 

creditorului sau unui terţ un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantării executării unei 

obligaţii. [1] În vechea reglementare, respectiv Codul civil din 1864, contractul de gaj era definit astfel: 

„Amanetul este un contract prin care datornicul remite creditorului sau un lucru mobil spre siguranţa 

datoriei (art. 1685). 

 Potrivit noii reglementări, art. 2480 din Noul Cod civil, gajul poate avea ca obiect bunuri mobile 

corporale sau titluri negociabile emise în formă materializată. 

 În ceea ce priveşte obiectul clauzei penale, art. 1538 alin. (1) din Noul Cod civil prevede: „Clauza 

penală este aceea prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul 

neexecutării obligaţiei principale.”Această prestaţie poate să constea într-o sumă de bani sau alte bunuri. 

[2] 

 O primă deosebire dintre clauza penală şi gaj este aceea potrivit căreia, în cazul clauzei penale, 

lucrul asupra căruia s-a convenit ca obiect al acesteia rămâne în posesia debitorului, în timp ce gajul este, 

de regulă, cu deposedare. Astfel, potrivit art. 2481 din Noul Cod civil: „Gajul se constituie prin remiterea 

bunului sau titlului către creditor sau, după caz, prin păstrarea acestuia de către creditor, cu 

consimţământul debitorului, în scopul garantării creanţei.”Aşadar, contractul de gaj rămâne un contract 



real, constituirea sa având loc la momentul remiterii bunului sau titlului către creditor, ori, atunci când 

creditorul îl avea în posesie, prin păstrarea acestuia în scopul garantării obligaţiei. [3]  

 Creditorul gajist este un posesor precar al bunului dat în gaj născându-se în favoarea sa trei 

drepturi: dreptul de a deţine bunul, dreptul de revendicare de la terţi a bunului gajat şi dreptul de 

preferinţă. [4]  

Art. 2483 şi art. 2484 din Noul Cod civil consacră expres dreptul creditorului gajist de a deţine 

bunul gajat. [5] 

  Dreptul de a revendica bunul de la terţi (prerogativa urmăririi bunului gajat) este de asemenea 

consacrat în art. 2486 din Noul Cod civil potrivit căruia: „Sub rezerva regulilor privitoare la dobândirea 

proprietăţii bunurilor mobile prin posesia de bună credinţă, creditorul gajist poate să ceara restituirea 

bunului de la cel care îl deţine, cu excepţia cazului în care bunul a fost preluat de un creditor ipotecar cu 

rang superior sau preluarea a intervenit în cadrul procedurii de executare silită.”Aşadar, în situaţia în care 

bunul supus gajului nu mai este în posesia creditorului gajist, acesta va putea să solicite restituirea 

acestuia de la cel care-l deţine, excepţie făcând situaţiile: a) în care sunt îndeplinite condiţiile relative la 

dobândirea bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă (art. 937-939 din Noul Cod civil), b) cele în 

care bunul a fost preluat de un creditor ipotecar cu rang superior, c) cele în care preluarea a intervenit în 

cadrul procedurii de executare silită. [6] Prerogativa urmăririi constă aşadar în posibilitatea creditorului 

gajist de a pretinde restituirea bunului de la orice persoană care l-ar deţine. 

Dreptul de preferinţă. În raport cu creditorii chirografari, dreptul de preferinţă conferă creditorului 

posibilitatea de a fi plătit cu prioritate din preţul bunului gajat şi ulterior valorificat. Dreptul de preferinţă 

decurge din esenţa oricărui drept real, iar dreptul de gaj este un drept real accesoriu alături de dreptul de 

ipotecă, privilegiile şi dreptul de retenţie. 

Rezultă aşadar o a doua deosebire esenţială între clauza penală şi gaj. Creditorul obligaţiei cu 

clauză penală este un creditor chirografar, care vine în concurs cu ceilalţi creditori ai respectivului debitor 

[7], nefiind titularul unui drept real asupra bunului ce face obiectul clauzei penale şi neavând dreptul de 

urmărire şi dreptul de preferinţă asupra bunului. [8] Pe de altă parte, creditorul gajist fiind titularul unui 

drept real asupra bunului ce face obiectul contractului de gaj, dobândeşte cele trei prerogative, respectiv, 

dreptul de a deţine bunul, dreptul de revendicare de la terţi a bunului gajat şi dreptul de preferinţă. 

A treia deosebire dintre obiectul clauzei penale şi cel al gajului constă în faptul că, în cazul 

gajului, obiectul poate fi scos la vânzare pentru îndestularea creditorului sau poate fi trecut în proprietatea 

creditorului prin hotărârea instanţei de judecată. În cazul clauzei penale, mărimea reala a prejudiciului 

încercat de creditor nu are nici o semnificaţie. [9] 

2. DELIMITAREA  CLAUZEI  PENALE  DE  ARVUNĂ 

 Arvuna este reglementată în art. 1544-1546 din noul Cod civil, în timp ce în Codul civil de la 

1864 era reglementată în cadrul contractului de vânzare cumpărare (art. 1297 si 1298). 

 Arvuna este definită de doctrină ca fiind: „suma de bani pe care una din părţi (cumpărătorul) o dă 

celeilalte părţi la încheierea unui contract sau a unui antecontract, urmând ca, în ipoteza nerealizării 

raportului juridic obligaţional din culpa uneia dintre părţi, partea în culpă (dacă este cumpărătorul) să 

piardă această sumă în favoarea celeilalte, respectiv să o restituie îndoit (dacă cel vinovat este 

vânzătorul)”[10] sau „o clauză contractuală accesorie în temeiul căreia o parte contractantă remite 

celeilalte părţi la momentul încheierii contractului o sumă de bani sau un alt bun fungibil, ca o garanţie a 

îndeplinirii obligaţiilor şi uneori ca despăgubire pentru prejudiciul cauzat prin neexecutare sau prin 

dezicerea de contract.”[11] 



 Într-o altă opinie, prin arvună se înţelege suma de bani, pe care o parte (cumpărătorul) o plăteşte 

celeilalte părţi (vânzătorul) la momentul încheierii contractului. Dacă cumpărătorul execută obligaţiile, 

suma constituind arvuna se impută asupra preţului sau dacă s-a plătit de vânzător, i se restituie. Dacă 

contractul nu se execută, iar neexecutarea se datorează celui care a dat arvuna, suma plătită cu titlu de 

arvună nu i se mai restituie. În situaţia când, de neexecutarea contractului este culpabilă cealaltă parte, ea 

va restitui dublul sumei pe care a primit-o drept arvună. [12] 

 Arvuna funcţioneaza ca o clauză penală, dar de care se deosebeşte prin faptul că arvuna constă 

într-o prestaţie efectivă, în timp ce în cazul clauzei penale, suma constituind penalitatea este numai 

promisă. Potrivit jurisprudenţei, Tribunalului Suprem, secţia civilă, decizia nr. 528 / 1969: „Arvuna 

constituie o convenţie accesorie, pe care părţile o pot încheia în vederea perfectării unei vânzări şi 

funcţionează ca o clauză penală. Ea trebuie să rezulte din manifestările exprese de voinţă ale părţilor, în 

sensul că au dat acest caracter sumei de bani primite la încheierea înţelegerii. În lipsa unei convenţii de 

arvună, suma primită în vederea vânzării trebuie considerată acont, adică parte din preţ care, în caz de 

nerealizare a vânzării, urmează să fie restituit”. 

 În conformitate cu prevederile noului Cod civil, arvuna este de două feluri: 

- confirmatorie: „(1) Dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de 

arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de executare, arvuna trebuie imputată asupra 

prestaţiei datorate sau, dupa caz restituită. (2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obligaţia fără 

justificare, cealaltă parte poate declara rezoluţiunea contractului, reţinând arvuna. Atunci când 

neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezoluţiunea 

contractului şi poate cere dublul acesteia. (3) Creditorul obligaţiei neexecutate poate însă opta pentru 

executare sau pentru rezoluţiunea contractului şi repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.”(art. 

1544 din noul Cod civil); 

- penalizatoare: „Dacă în contract este stipulat expres dreptul uneia dintre părţi sau dreptul 

ambelor părţi de a se dezice de contract, cel care denunţă contractul pierde arvuna dată sau, după caz, 

trebuie să restituie dublul celei primite”(art. 1545 noul Cod civil). 

 Arvuna confirmatorie are rol de clauză penală atât cu funcţie reparatorie, cât şi de pedeapsă 

civilă privată. Soarta juridică a arvunei depinde de faptul dacă obligaţia principală este sau nu executată. 

Astfel, în cazul executării obligaţiei principale, arvuna trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau, 

după caz, restituită; aşadar, în ipoteza în care prestaţia datorată a afost executată în întregime, cel care a 

primit arvuna, nu o poate păstra, deoarece s-ar îmbogăţi fără justă cauză. Dacă obligaţia principală nu 

este executată, alin 2 al art. 1544, deosebeşte după cum neexecutarea ilicită este din partea celui care a 

dat arvuna sau, dimpotrivă, din partea celui care a primit-o; în situaţia în care neexecutarea ilicită a 

obligaţiei asumate este a părţii contractante care a dat arvuna, cealaltă parte poate denunţa sau desface 

unilateral contractul şi reţine arvuna; dimpotrivă, atunci când neexecutarea provine de la partea care a 

primit arvuna, dreptul de a denunţa unilateral contractul revine părţii care a dat arvuna şi, în acelaşi timp, 

poate cere obligarea la restituirea dublului acesteia. Evident că, în asemenea situaţii, arvuna are şi rol de 

clauză penală sub ambele sale componente: pedeapsa civilă şi reparaţie. [13] 

 Arvuna penalizatoare are rol de dezicere şi constituie preţul denunţării unilaterale a contractului 

de către partea în favoarea căreia a fost stipulată în contract. 

3. CLAUZA DE DEZICERE ŞI CLAUZA PENALĂ 

Deşi ambele se exprimă în bani, confuzia făcuta uneori între clauza de dezicere şi clauza penală 

trebuie evitată, căci în timp ce suma care reprezintă dezicerea este un preţ al exercitării unui drept (de 



renunţare unilaterală la contract), suma ce reprezintă clauza penală este echivalentul valoric al 

neexecutării în natură a contractului, ceea ce înseamnă că dezicerea priveşte formarea contractului, iar 

clauza penală executarea acestuia. În plus, dreptul de dezicere este prin definiţie conceput în ideea de a 

permite aneantizarea unilaterală a contractului de către titularul său, pe când clauza penală a fost 

concepută în ideea prestabilirii convenţionale a daunelor ce trebuie reparate de către debitorul care nu şi-

ar îndeplini din culpa sa obligaţiile contractuale, asigurându-se astfel executarea prin echivalent a 

contracului rămas în fiinţă, dacă, bineînţeles, creditorul nu optează pentru a cere executarea silită în 

natură. [14] 

4. DELIMITAREA CLAUZEI  PENALE  DE  CLAUZELE  LIMITATIVE  DE 

RĂSPUNDERE 

Clauza de limitare a răspunderii este o stipulaţie contractuală prin care părţile stabilesc o limită 

maximă a despăgubirilor la plata cărora debitorul poate fi obligat în caz de neexecutare (lato sensu) a 

obligaţiilor sale, chiar dacă prejudiciul suferit de creditor depăşeşte respectiva limită. [15] 

În temeiul principiului libertăţii contractuale, părţile pot sa includă în contractul pe care îl încheie 

stipulaţii prin care să degreveze parţial de răspundere pe debitor pentru neexecutarea culpabilă de către 

acesta a obligaţiilor asumate. [16] 

 Convenţiile de limitare a răspunderii nu sunt valabile dacă neexecutarea obligaţiei contractuale 

este urmarea dolului debitorului şi nici atunci, când cuantumul extrem de redus al despăgubirilor 

semnifică, în esenţă, clauza de nerăspundere. [17]. Plafonul despăgubirilor stabilit de părţile contractante 

nu trebuie să fie foarte redus pentru evitarea convertirii clauzei limitative de răspundere într-o clauză 

exoneratoare de răspundere. Prin clauzele limitative de răspundere se urmăreşte în fapt degrevarea 

parţială a debitorului, deşi acesta este culpabil.  

 Clauzele de plafonare a răspunderii contractuale sunt ineficace atunci când debitorul nu execută 

contractul lato-sensu cu rea credinţă, fiind vinovat de dol, adică având intenţia de a-l prejudicia pe 

creditor peste plafonul care este stipulat în contract. [18] 

 Introducerea în contract a unei clauze limitative de răspundere poate să afecteze echilibrul actului, 

întrucât creditorul este astfel privat de protecţia normală care îi este asigurată prin normele juridice 

instituite în domeniul răspunderii civile contractuale. În situaţia în care debitorul nu-şi îndeplineşte, dintr-

un motiv care îi este imputabil, angajamentele ce-i revin prin contract, creditorul nu mai este îndreptăţit să 

solicite repararea integrală a prejudiciului care i-a fost cauzat. Aşadar, creditorul apare, pe parcursul 

executării actului, într-o pozitie de inferioritate faţa de debitorul său. [19] 

 Avantajele includerii clauzelor limitative de răspundere în contracte pot fi multiple. Astfel, pot fi 

stimulate inovaţiile şi progresul tehnic, preţurile serviciilor şi mărfurilor pot fi reduse, debitorul se poate 

asigura pentru producerea unor riscuri, intrucât costurile asigurării devin mai suportabile. 

  

4.1. Asemănările dintre clauza penală şi clauzele limitative de răspundere. 

  

O prima asemanare dintre clauza penală şi clauzele limitative de răspundere constă în faptul că, 

în ambele cazuri, dezdăunarea nu poate depăşi valoarea maximă convenită de părţi, dacă în cazul clauzei 

penale părţile nu au stabilit astfel. [20] Atât clauza penală cât şi clauzele limitative de răspundere sunt 

admise în principiu, cele din urmă doar cu condiţia să nu reprezinte o „invitaţie la delăsare şi la 

neglijenţă.”[21]. Clauzele limitative de răspundere au ca obiect predeterminarea plafonului daunelor-



interese, iar clauzele penale au ca obiect tot predeterminarea daunelor-interese, însă la o valoare cât mai 

apropiată de cea a prejudiciului previzibil. 

 

4.2. Deosebirile dintre clauza penală şi clauzele limitative de răspundere 

  

În literatura de specialitate [22] au fost enumerate criteriile care ar putea fi luate în considerare la 

delimitarea celor două tipuri de clauze. Astfel, clauzele limitative de răspundere nu au caracter 

cominatoriu, în timp ce clauza penală are un asemenea caracter.  

 Clauzele limitative de răspundere sunt stipulate în interesul debitorului, pe când clauza penală 

este stipulată în interesul creditorului.  

În prezenţa unei clauze limitative de răspundere, instanţa trebuie să evalueze prejudiciul, urmând 

să oblige la plata daunelor-interese stipulate ca limită maximă în contract, chiar dacă valoarea 

prejudiciului produs în mod efectiv este mai mare decât această valoare.  

În prezenţa unei clase penale, instanţa este scutită însă de “travaliul evaluării”prejudiciului, 

deoarece tocmai caracterul forfetar al acestei clauze se opune evaluării reale a pagubei, instanţa urmând să 

oblige debitorul doar la plata sumei predeterminate prin clauza penală. 

 

5. DELIMITAREA CLAUZEI PENALE DE CLAUZA DE FORŢA MAJORĂ 

Potrivit art. 1351 alin. 1 din noul Cod civil, “Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin 

contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră sau de caz 

fortuit.”Alineatul 2 al aceluiaşi articol arată că: “Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, 

absolut invincibil şi inevitabil.” 

Potrivit prof. Mihail Elisecu “Forţa majoră este un eveniment imprevizibil, extern şi care nu poate 

fi imputat unei greşeli a celui chemat să răspundă.”[23]. Se admite, în general, că forţa majoră constă în 

evenimente naturale care ies din sfera de activitate a debitorului, evenimente precum: cutremurele, 

inundaţiile, starea de război, etc.”[24] 

În general, contractele pot conţine clauze care tratează într-un mod mai mult sau mai puţin 

specific maniera în care părţile înţeleg să acţioneze ori să fie obligate sau îndreptăţite la a face, a nu face 

sau a da ceva în situaţii excepţionale, precum în caz de forţă majoră. Aşa cum se cunoaşte, debitorul nu va 

fi răspunzător pentru neexecutarea din pricina forţei majore, însă această regulă poate fi modificată 

convenţional, iar debitorul să îşi asume de o manieră generală sau într-o măsură precisă consecinţele 

juridice ale acestui eveniment. [25] 

În doctrina juridică, [26] au fost caracterizate clauzele de forţă majoră astfel:  

a) dacă o parte invocă clauza de forţă majoră, urmăreşte justificarea neexecutării prestaţiilor sale;  

b) de cele mai multe ori în clauzele de forţă majoră se regăseşte descrierea conceptului de forţă 

majoră însoţită de o listă neexhaustivă a evenimentelor susceptibile să antreneze aplicarea clauzei. De 

regulă, aceste evenimente sunt legate de războaie, de cataclisme naturale, de actele guvernamentale, de 

greve sau de alte conflicte de ordin social şi de bulversările economice;  

c) clauzele de forţă majoră se aplică în principiu oricărui eveniment a cărui survenire este 

susceptibilă să tulbure executarea contractului;  

d) în ceea ce priveşte momentul survenirii evenimentului perturbator, logica unei clauze de forţă 

majoră, care vizează faza executării contractului, este de a se aplica evenimentelor care survin după 



încheierea contractului. Includerea unor evenimente care existau deja în momentul încheierii contractului 

rămâne controversată.  

e) cea mai mare parte a clauzelor de forţă majoră cer, în egală masură, ca survenirea 

evenimentului perturbator să fie imprevizibilă în momentul încheierii contractului.  

f) clauzele de forţă majoră impun exterioritatea evenimentului faţă de partea lezată ca o condiţie 

pentru aplicarea lor.  

g) clauzele de forţă majoră cer ca partea afectată de evenimentul perturbator să-şi notifice 

contractantul despre survenirea acestui eveniment, efectele pe care le va avea asupra executării 

contractului şi despre intenţia lui de a face să se aplice clauza de forţa majoră. Condiţiile de formă şi de 

fond ale acestei obligaţii variază considerabil în practică. Clauzele de forţă majoră cele mai simple nu 

prevăd decât o obligaţie generală de informare. Alte clauze de forţă majoră stipuleaza forma, termenul şi 

conţinutul notificării. 

Existenţa legăturii dintre clauza penală şi clauza de forţă majoră este vădită, întrucât în funcţie de 

evenimentele care sunt catalogate ca fiind de forţă majoră, incluse de părţi în contractul lor, se stabileşte 

dacă debitorul va fi exonerat de răspundere sau va trebui să-şi execute obligaţiile asumate, suportând 

totodata şi penalitaţile datorate executării obligaţiilor cu întârziere. [27] 

Se pot reţine aşadar două deosebiri de esenţă între clauza penală şi clauza de forţă majoră.  

1) Clauza penală este convenţia prin care părţile contractuale determină anticipat 

penalitatea ce urmează a fi plătită de debitor în caz de neexecutare, executare defectuoasă ori executare 

cu întârziere a obligaţiei contractuale, în timp ce clauza de forţă majoră exonereaza debitorul contractual 

de executarea obligaţiei, în cazul apariţiei evenimentului neprevăzut. 

2) Clauza penală presupune constatarea de către creditor a neîndeplinirii obligaţiei 

contractuale, în acest caz proba nefiind necesară, în timp ce aplicarea clauzei de forţă majoră are la bază 

proba făcută de debitor, prin care demonstrează imposibilitatea executării obligaţiilor prevăzute în 

contract, datorită apariţiei obstacolului imprevizibil şi insurmontabil. [28] 
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