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3.1. Delimitarea clauzelor în funcţie de sursă 

 
În contractele comerciale internaţionale se disting 

clauze exprese, prevăzute în mod explicit de părţi şi clauze 
implicite, rezultate fie din legi şi convenţii, fie din hotărâri 
judecătoreşti şi uzanţe comerciale aferente anumitor ramuri 
de comerţ, localităţi sau relaţiilor îndelungate dintre 
contractanţi. 

Incidenţa principalelor surse asupra contractului 
poate fi ilustrată prin următorul grafic: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: MACINTYRE, Ewan, Business Law – Chapter 5: 
Contractual Terms, Edit. Longman, 2004, p.130 

Figura 2: Participaţia surselor de drept la stabilirea lauzelor 
contractuale şi formarea contractului 
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3.1.1 Clauze exprese 

 
Clauzele exprese sunt determinate de cele două 

părţi contractante, mecanismul stabilirii acestora fiind 
reprezetat de clasica întâlnire şi confruntare a cererii cu 
oferta. În situaţia de faţă, negocierea nu se rezumă la 
stabilirea preţului pentru un anumit bun, aspectele 
dezbătute fiind multiple. Părţile sunt interesate să pună în 
discuţie şi să stabilească toate detaliile operaţiunii de 
import-export, de la obiectul tranzacţionat, livrare şi până 
la instanţa competentă pentru soluţionarea eventualelor 
litigii şi legea aplicabilă. Motivaţia acestui demers rezidă în 
dorinţa părţilor de a se asigura de buna credinţă a 
partenerului şi de limitare a riscurilor tranzacţionale, 
respectiv acoperirea pierderilor în caz de nerespectarea 
voită sau cu determinanţi exogeni ai convenţiei private. 

Acest tip de clauze apare din primele documente 
care declanşează constituirea contractului, respectiv oferta 
şi cererea de ofertă. Aceste două documente au caracter 
complementar. Oricare dintre ele poate fi remisă prima, 
implicând emiterea celei de-a doua. Acest mecanism de 
stimul şi răspuns stă la baza constituirii contractului final.  

În situaţia în care exportatorul trimite potenţialului 
client o ofertă cu produsele sale, aceasta va cuprinde 
specificaţii precise, după cum s-a văzut anterior, privind 
caracteristicile mărfurilor – calitate, gama de produse, 
caracteristicile tehnice, cantităţile minime şi maxime 
ofertate, preţul –, condiţiile de livrare, ambalarea şi 
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marcarea. Toate aceste specificaţii reprezintă clauze 
exprese latente din punct de vedere juridic. În momentul în 
care ofertatul acceptă oferta, el acceptă implicit termenii 
prevăzuţi în aceasta, care devin legătura contractuală între 
partenerii comerciali. Desigur, faza negocierii poate fi mai 
complexă şi îndelungată, constituită fiind dintr-un schimb 
amplu de corespondenţă (variantă mai des întâlnită în 
contractarea internaţională de mărfuri decât negocierea 
tête-à-tête), care insistă asupra ajungerii pentru ambele 
părţi la un consens echitabil, în virtutea, a priori, a strategiei 
win-win. Pentru a uşura munca negociatorilor, 
corespondeţa stufoasă trebuie înregistrată sistematic şi va 
trebui să fie coerentă. În momentul stabilirii unui detaliu al 
relaţiei contractuale, acesta va trebui confirmat şi 
consemnat pentru evitarea confuziilor şi eschivărilor 
ulterioare.  

Situaţia prezentată de faţă cu un schimb simplu de 
ofertă şi acceptare a ofertei este o ilustrare schematică, 
principiară a mecanismului stabilirii legăturii juridice prin 
termeni expreşi. 

În contractul final, drept clauze exprese vor fi 
redactate doar aspectele comune voinţelor celor două părţi 
şi care au fost reţinute ca atare. Toate celelalte promisiuni 
făcute unilateral pe parcursul negocierilor sunt doar 
reprezentări, încălcarea cărora neavând incidenţă asupra 
îndeplinirii contractului sinalagmatic39. În ceea ce priveşte 

                                                 
39MACINTYRE, Ewan, Business Law, Ed. Longman, Londra 2004, 
p.130 
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numărul acestora şi conţinutul lor exact, conform 
principilui libertăţii de drept, acestea depind exclusiv de 
acordul părţilor şi de caracterul tranzacţiei ce se doreşte a 
se derula.  

 
3.1.2. Clauze implicite 

 
Clauzele implicite sunt inserate în contract fie prin 

aderarea la o convenţie, fie prin puterea judiciară. Cu alte 
cuvinte, aceste clauze definesc cadrul juridic în care se 
profilează contractul internaţional şi caracterul lor implicit 
se traduce prin nestipularea lor expresă în înscrisul 
contractual. Ele vor fi deduse din convenţiile şi legile 
asupra cărora s-au decis părţile contractante, în contract 
făcându-se doar trimitere la acestea. 

Clauze implicate de convenţii şi legi 
Convenţiile şi lex contractus care guvernează raportul 

comercial internaţional implică o serie de prevederi 
aplicabile contractului, de la care părţile nu pot deroga, în 
principiu, prin nici o clauză expresă, odată consensul 
juridic adus sub incidenţa normelor legale respective. 

În situaţia aplicării dreptului material român, se va 
ţine cont de reglementările Codului Civil Român ce vizează 
vânzarea. Vânzarea-cumpărarea, constituind cel mai 
comun contract, se bucură de cea mai amplă reglementare 
juridică (110 articole). În dreptul comun, acestui tip de 
tranzacţie îi este dedicat Titlul V (Despre vinderi) din 
Cartea a III-a (Despre diferitele moduri prin care se 
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dobândeşte proprietatea) a Codului Civil, respectiv 
articolele 1294 – 1404. 

Din articolele menţionate reies clauzele esenţiale ce 
se răsfrâng asupra contractului internaţional de vânzare – 
cumpărare ce intră sub incidenţa dreptului român. În 
primul rând, vânzătorul are dreptul de a vinde bunurile. În 
al doilea rând, în situaţia unui contract de vânzare de 
bunuri conform unei descrieri – greutate, număr, măsură - 
există un termen implicit care legitimează vânzarea în 
condiţia corespunderii bunurilor remise spre vânzare cu 
descrierea stabilită. În al treilea rând, dacă este vorba 
despre comercializarea unor bunuri prin degustare, 
vânzarea se poate perfecta doar în urma degustării 
produselor (vin, oliu). Alţi doi termeni impliciţi ce se referă 
la vânzarea de bunuri sunt: bunurile vândute trebuie să fie 
de o calitate satisfăcătoare şi acestea trebuie să satisfacă 
scopurile exprimate sau făcute cunoscute în mod indirect 
vânzătorului de către cumpărător. 

România a aderat în 1991 prin Legea nr 24/1991 la 
Convenţia Naţiunilor Unite din 11 noiembrie 1980, asupra 
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. Clauzele 
implicite ale aceste convenţii sunt referitoare la: necesitatea 
respectării condiţiei de „bonne foi”40 în comerţul 
internaţional, obligativitatea corelării mărfurilor cu 
condiţiile de calitate şi descriere, stipulate în contract sau 
conforme cu uzanţele consacrate dintre cele două părţi 
contractante.  
                                                 
40Din fr. – bună credinţă  
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În sfera clauzelor implicite intră şi cele 
corespunzătoare uzanţelor internaţionale pe care părţile au 
decis să le includă în conţinutul contractului pentru a 
reglementa anumite aspecte tranzacţionale. Exemplul cel 
mai relevant în acest context îl constituie regulile 
INCOTERMS 2000 emise de Camera de Comerţ 
Internaţională de la Paris. Prin simpla trimitere în contract 
la una dintre cele treisprezece reguli, părţile stabilesc 
condiţiile de livrare a mărfurilor, respectiv delimitarea 
obligaţiilor, a riscurilor şi cheltuielilor aferente fiecărei părţi 
contractante în ceea ce priveşte transportul, încărcarea, 
descărcarea, asigurarea mărfurilor şi întocmirea 
documentelor justificative. 

 
Clauze impuse de instanţă 
Instanţele pot implica anumite clauze de fapt sau 

de drept.  
Termenii sunt implicaţi de fapt pe baza intenţiei 

părţilor de a avea drept clauză contractuală un anumit 
termen, cu toate că acesta nu a fost stabilit ca atare în mod 
verbal. Astfel de termeni ţin de practica judiciară, 
apartenenţa lor la contract fiind considerată necesară şi 
evidentă în vederea conferirii de „eficacitate comercială” 
relaţiei juridice. Mackinnon LJ, analizând hotărârea Curţii 
de Apel a Marii Britanii în cazul Shirlaw v Southern 
Foundries [1939] din dreptul muncii explică circumstanţele 
în care curtea poate stabili ca fiind implicită de fapt o 
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clauză contractuală41. Astfel, o clauză este implicită, prin 
hotărâre judecătorească, dacă aceasta trece aşa numitul 
„test oficios al observatorului”42. Pe baza acestui test, 
curtea poate decide dacă să implice clauza respectivă sau 
nu. În consecinţă, părţile contractante sunt întrebate cum 
ar fi reacţionat în momentul concluzionării contractului (şi 
nu în momentul dezbaterii litigiului) dacă un observator ar 
fi intervenit cu propunerea inserării clauzei drept una 
expresă. Dacă părţile ar fi susţinut cu convingere că acea 
clauză este prea evidentă pentru a fi înregistrată în 
contract, atunci curtea o va considera drept implicită. 
Practic, clauzele vor fi astfel declarate implicite pe baza 
intenţiilor părţilor din momentul stabilirii raportului juridic 
consensual, judecătorul trebuind să exercite dreptul de 
implicare a termenilor contractuali cu maximă prudenţă în 
condiţiile deţinerii de informaţii vagi şi nesigure. 

Se pune problema impunerii pe cale judiciară a unei 
clauze în contract în situaţia soluţionării unui litigiu în faţa 
curţii, determinarea validităţii clauzei respective fiind 
crucială pentru remiterea unei hotărâri judecătoreşti. 

Ca şi implicarea de fapt, termenii contractuali pot fi 
implicaţi şi de drept, pe baza faptului că, în mod uzual, 
aceştia sunt conţinuţi de tipul de contract vizat. 

                                                 
41Idem, p.136 
42MACKINNON, L.J., Shirlaw v Southern Foundries [1939] 2 All ER 113 
(Court of Appeal), Londra, http://www.a-level-
law.com/caselibrary/SHIRLAW%20v%20SOUTHERN%20 
FOUNDRIES%20%5B1939%5D%202%20All% 20ER%20113%20-
%20CA.doc 
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De asemenea, clauze pot fi implicate de puterea 
judecătorească pe baza uzanţelor aferente raporturilor 
juridice comerciale dintr-o anumită ramură comercială, 
dintr-o anumită localitate sau zonă sau dintre părţi. Curtea 
va lua în considerare astfel de clauze în virtutea 
conştientizării de către contractanţi a uzanţelor respective, 
deducând intenţia acestora de a le implica în contract. 

 
Excluziunea termenilor impliciţi 
Termenii implicaţi de un statut – lege, convenţie – 

nu pot fi derogaţi, din prisma existenţei literei de lege. În 
privinţa termenilor implicaţi prin hotărârea curţii însă, 
situaţia poate fi controlată de părţi prin introducerea de 
termeni expreşi care să reglementeze toate cazurile posibile 
care pot interveni în desfăşurarea raportului juridic stipulat 
de contract – pentru situaţia includerii de fapt, şi prin 
exprimarea expresă a neincluderii uzanţelor locului, 
ramurii, excluzându-se astfel implicarea de drept.  

 
3.2. Delimitarea clauzelor în funcţie de efectele 

juridice 
 

În situaţia încălcării oricăruia dintre termenii 
contractuali, partea afectată va fi mereu în măsură de a 
solicita despăgubiri pentru încălcarea contractului. În plus, 
contractul va putea fi considerat nul, reclamantul fiind 
îndreptăţit să refuze îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
Dacă partea lezată are sau nu dreptul să recurgă la aceste 
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atitudini depinde în mod direct de tipul de clauză ce a fost 
încălcată. 

În mod tradiţional, toţi termenii contractuali sunt 
clasificaţi în condiţii şi garanţii43, respectiv în clauze necesare 
şi clauze opţionale44. Această clasificare nuanţează, 
complementar principiului libertăţii convenţiilor în 
contractele de drept internaţional45, necesitatea ierarhizării 
clauzelor contractuale în funcţie de importanţa lor pentru 
existenţa şi buna derulare a raportului juridic comercial. 
Prin aceasta se conferă, în plus, coerenţă actului normativ 
privat. Ca o condiţie suplimentară, în ceea ce priveşte 
exprimarea termenilor contractuali, aceasta trebuie sa fie 
cât mai clară şi precisă în vederea evitării confuziilor şi 
dificultăţilor în interpretare. Motivaţia acestei din urmă 
afirmaţii constă în aceea că interpretarea diferită de către 
părţi a unor obligaţii contractuale pe timpul executării 
contractului ar putea conduce la litigii, pierdere de timp, 
cheltuieli suplimentare sau chiar la pierderea dezvoltării 
unei pieţe externe. 

 
3.2.1. Clauze necesare  

 
Clauzele necesare, numite în doctrina juridică şi 

obligatorii sau generale, însumează stipulaţiile contractuale 
                                                 
43MACINTYRE, Ewan, op. cit., p.139 
44COSTIN, Mircea N., DELEANU, Sergiu, op.cit, p.118 
45Acest principiu stipulează că părţile nu sunt obligate să respecte un 
format standard al contractului internaţional, având posibilitatea de a 
introduce în contract clause diverse. 
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de drept comun, care intră în componenţa cvasitotalităţii 
contractelor civile. Acestea desemnează în fond condiţii ale 
validităţii raportului juridic şi economic consemnat, 
cunoaşterea şi promovarea lor de către părţi nefiind astfel 
împietată de principiul libertăţii contractuale. Încălcarea 
unei astfel de condiţii legitimează partea lezată nu doar să 
emită pretenţii pentru despăgubiri, ci chiar să declare 
contractul repudiat. Acest drept de a declara contractul nul 
este disponibil chiar şi în situaţia în care încălcarea unei 
clauze obligatorii ar avea efecte triviale. 

Principalele clauze pe care trebuie să le conţină un 
contract şi fără de care validitatea acestuia este dubitabilă 
sunt prezentate în cele ce urmează. 

 
Clauze referitoare la subiectele contractului 
Aceste clauze sunt esenţiale, identificându-se pe 

baza acestora părţile contractante, prin acordul cărora se 
naşte convenţia juridică-economică sinalagmatică. 
Stipularea în contract a subiecţilor de drept care urmează 
să perfecteze obligaţiile raportului juridic reprezintă o 
condiţie ce stă la baza existenţei convenţiei private. Este de 
la sine înţeles că fără numirea părţilor nu poate avea loc 
nici o tranzacţie deoarece prevederile, oricât de precis şi 
complet ar fi formultate, ar rămâne practic la nivel de 
proiect ipotetic. 

În consecinţă, vor fi menţionate expres atributele 
de identificare a părţilor: nume, prenume, domiciliu (în 
cazul persoanelor fizice); denumire, sediu, forma juridică, 
codul unic de înregistrare în Registrul Comerţului sau la 
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instituţia competentă din ţara de reşedinţă (pentru 
persoanele juridice). De asemenea, ori de câte ori va fi 
împuternicit un subiect de drept pentru încheierea 
tranzacţiei, se vor adnota datele de identitate şi calitatea 
acestora; respectiv, în cazul persoanelor juridice se va 
reţine reprezentantul legal, care va fi în majoritatea 
situaţiilor directorul sau managerul general. 

 
Clauze referitoare la obiectul contractului 
Obiectul contractului reprezintă, ca şi părţile, un 

aspect esenţial al existenţei convenţiei. Pe baza acestuia se 
configurează conţinutul economic al contractului, respectiv 
se determină condiţiile în care vânzătorul se obligă să 
execute mărfurile sau să presteze anumite servicii pentru 
satisfacerea cât mai îndeaproape a cerinţelor 
cumpărătorului. 

Pentru contractul de vânzare-cumpărare de mărfuri 
se solicită în practică introducerea de suficiente elemente 
care să conducă la identificarea precisă a mărfii precum: 
denumirea exactă (şi deci completă), tipul, seria, cantitatea, 
caracteristici specifice prin care marfa se distinge în cadrul 
speciei. Însă, în situaţia în care nu vor fi specificate în 
corpul contractului elementele esenţiale ale bunurilor, se 
vor preciza elemente suficiente pe baza cărora acestea să 
poată fi determinate ulterior.  

În majoritatea cazurilor, contractele internaţionale 
se bazează pe tranzacţionarea de bunuri viitoare – ce vor fi 
fabricate sau achiziţionate. În aceste condiţii se vor preciza 
criterii concrete şi exhaustive privind identificarea 
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