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1. Tema cercetării şi importanţa sa ştiinţifică 

 

Nulitatea actului juridic civil constituie una dintre instituţiile fundamentale 

ale părţii generale a dreptului civil, fiind sancţiunea care lipseşte actul juridic de 

efectele contrarii normelor prin care se instituie cerinţe de validitate, cum ar fi 

capacitatea, consimţământul, obiectul, cauza şi forma. Aplicarea acestei sancţiuni 

conduce la asigurarea eficienţei prevederilor legale ce reglementează condiţiile de 

valabilitate a actului juridic civil, în lipsa unei asemenea sancţiuni, scopul 

instituirii unor astfel de cerinţe pentru ocrotirea, pe de o parte, a intereselor 

private ale subiecţilor de drept civil, iar, pe de altă parte, a interesului general al 

societăţii ce constă în impunerea şi prezervarea unui stat de drept şi a unui circuit 

juridic coerent şi compatibil cu normele sociale din perioada contemporană.  

Nulitatea actului juridic civil constituie o instituţie de drept deosebit de 

complexă, fiind necesară lămurirea şi fundamentarea mai multor aspecte în 

cercetarea sa în dorinţa de cuprinde o cercetare amănunţită şi compatibilă atât cu 

realităţile sociale interne, cât şi cu noua reglementare în curs de formare la nivel 

european.  

În acest sens, trebuie subliniat faptul că această sancţiune nu trebuie privită 

în mod izolat, ea coexistând în realitatea juridică împreună cu multiple alte 

mecanisme de drept, cum ar delimitarea sa faţă de alte sancţiuni ale dreptului 

civil prin care se obţine ineficacitatea actelor juridice civile (cum ar fi, spre 

exemplu, rezoluţiunea, rezilierea, revocarea, inopozabilitatea), dar şi cu apariţia 

unor noţiuni derivate din dreptul european ce urmează a fi asimilate conceptului 

de nulitate absolute, dintre care subliniem importanţa practică şi noutatea 

conceptului de clauze nescrise, precum şi noţiunea de ,,clauză cu caracter 

abuziv''.  
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Importanţa temei supuse analizei trebuie raportată şi la contextul apariţiei 

unei legislaţii noi în materie civilă constând în adoptarea unui nou Cod civil ce se 

doreşte a fi aliniat şi interpretat în vederea aplicării sale conform dezideratelor 

unui stat membru al Uniunii Europene.  

 

2. Scopul şi obiectivele cercetării 

 

Prezenta lucrare are drept scop analiza instituţiei nulităţii actului juridic 

civil în reglementarea oferită de noul Cod civil, care instituie o serie de 

modificări şi noutăţi conceptuale în această materie.  

Astfel, având în vedere intrarea recentă în vigoare a unei noi legislaţii 

fundamentale pentru partea generală a dreptului civil, nulitatea fiind o sancţiune 

universală, ce se aplică tuturor actelor juridice civile, am apreciat că se impune 

analiza acestor modificări atât din perspectivă istorică, prin evidenţierea 

aspectelor de noutate introduse în sistemul dreptului civil, cât şi prin sesizarea 

aspectelor de ordin practic ce s-au desprins din aplicarea acestor dispoziţii pe o 

perioadă de aproape 5 ani de la intrarea în vigoare a noului Cod civil.  

De asemenea, printre obiectivele stabilite pentru lucrarea de faţă se 

reliefează în mod deosebit realizarea unei analize comparative prin comparare în 

principal cu legislaţia dreptului spaniol, acest aspect constituind o noutate în 

doctrina de specialitate existentă până la acest moment având în vedere 

multitudinea de surse bibliografice utilizate, precum şi analiza temeinică a 

acestora datorată unei cunoaşteri înalte a limbii spaniole de către doctorand, dar 

în acelaşi timp şi prin raportare la legislaţia dreptului civil francez. Studierea în 

principal a legislaţiilor ale acestor două state membre ale Uniunii Europene s-a 
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impus cu precădere având în vedere preluarea atât din dreptul spaniol, cât şi din 

dreptul francez a numeroase prevederi şi transpunerea lor în noul Cod civil, 

analiza comparativă conducând la identificarea punctelor comune, cât şi la 

oferirea unor soluţii de interpretare şi aplicare a noii legislaţii interne prin 

raportare la jurisprudenţa şi doctrina deja consacrate în Spania şi Franţa în 

interpretarea aceloraşi prevederi legale.  

Mai mult, lucrarea evidenţiază similitudinile dintre aceste legislaţii, fapt ce 

conduce la fundamentarea conceptului de uniformizare a dreptului la nivel 

european, fiind reliefate şi soluţiile preconizate în proiectele elaborate până în 

prezent pentru asigurarea unei coerenţe legislative în cadrul Uniunii Europene.  

 

3. Metodologia cercetării 

 

Prin raportare la scopul şi obiectivele propuse, a fost necesară utilizarea mai 

multor metode de cercetare, printre care se remarcă cu precădere metoda logică, 

metoda comparativă şi metoda analizei istorico-teleologice.  

Astfel, metoda logică a fost utilizată în vederea interpretării prevederilor 

legale şi realizării coroborării cu aspectelor teoretice şi aspectele de ordin practic, 

în special prin recurgerea la noţiuni de drept procesual civil pentru a reliefa 

importanţa şi impactul practic al interpretărilor propuse, în timp ce metoda 

comparativă a reliefat rezultatele cercetării în sensul identificării gradului de 

uniformizare a legislaţiilor a două dintre cele mai reprezentative dintre statele 

membre ale Uniunii Europene în privinţa nulităţii actului juridic civil, aplicarea 

acestei metode conducând la propuneea de interpretări practice şi coerente 

prevederilor noului Cod civil român în această materie.  

Metoda analizei istorico-teleologice a fost utilizată de cele mai multe ori 

pentru a evidenţia scopul modificărilor aduse în această materie prin raportare la 
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Codul civil din 1864 şi pentru a identifica sensul de aplicare a prevederilor legale 

ce au suferit modificări uneori chiar de ordin conceptual.  

 

 

4. Structura lucrării 

Referitor la structura lucrării, se poate remarca expunerea sa clară, 

împărţirea efectuată în cinci titluri subdivizate în capitole, repsectiv subcapitole 

fiind de natură a reliefa un plan de cercetare coerent, de natură a evidenţia în mod 

eficient obiectivele şi rezultatele cercetării ştiinţifice.  

În acest sens, lucrarea debutează cu expunerea noţiunii de nulitate, în acest 

capitol introductiv fiind expuse concis şi elocvent tema, importanţa sa şi 

justificarea abordării acesteia, precum şi obiectivele şi metodologia cercetării. 

Lucrarea continuă cu prezentarea discursului ştiinţific, conţinutul propriu-zis al 

analizei temei fiind structuat în cinci titluri, divizate la rândul lor în capitole şi, 

acolo unde a fost cazul, în subcapitole, structură de natură a reliefa cursivitatea, 

logica şi coerenţa discursului ştiinţific, precum şi de a asigura parcurgerea sa 

facilă de către destinatarii acestei lucrări, respectiv de practicienii dreptului.  

Titlul I intitulat ,,Noţiuni generale privind nulitatea actului juridic civil'' 

cuprinde 5 capitole dedicate prezentării noţiunii conceptului de nulitate, 

evidenţierii modificărilor legislative de esenţă aduse acestui concept prin intrarea 

în vigoare a noului Cod civil, prin referire şi la menţinerea funcţiilor acestei 

sancţiuni de drept civil, ce o delimitează de alte sancţiuni de ineficacitate a 

dreptului civil.  

Astfel, capitolul I este dedicat prezentării aspectelor generale ale noţiunii 

de nulitate a actului juridic civil atât prin raportare la modificările aduse de noul 

Cod civil român, dar şi expunerii legislaţiei incidente în Codul civil spaniol şi în 
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Codul civil francez. Se realizează în acest scop o analiză comparativă prin 

expunerea numeroaselor similitudini între cele trei legislaţii de natură a conferi 

un caracter unitar acestei instituţii la nivel european, dar şi prin evidenţierea 

acelor diferenţe care asigură unicitatea specificului naţional al fiecărui sistem de 

drept naţional.  

Capitolul al II-lea cuprinde expunerea funcţiilor nulităţii prin reliefarea 

scopului acestei sancţiuni de drept civil atât în legislaţia română, cât şi în cea 

spaniolă şi franceză.  

În capitolul al III-lea se realizează o analiză a conceptului de nulitate a 

actului juridic civil în special prin prezentarea evoluţiei istorice la nivelul Codului 

civil român din 1864 şi al Codului civil român din 2009, analiza urmând a fi 

dezvoltată în capitolul următor dedicat expunerii comparative a sancţiunilor prin 

care se atrage ineficacitatea actului juridic civil.  

Se remarcă cu această ocazie deosebirile fundamentale dintre sancţiunea 

nulităţii, pe de o parte, şi alte sancţiuni de drept civil, cum ar fi rezoluţiunea, 

rezilierea, revocarea, inopozabilitatea, caducitatea şi reducţiunea, din perspectivă 

atât teoretică, cât şi practică. Astfel, sunt prezentate distincţiile, dar şi 

similitudinile dintre sancţiunile menţionate cu ocazia valorificării acestora pe cale 

judiciară prin declanşarea procesului civil. În acest sens, sunt analizate elemente 

de ordin practic în utilizarea conceptelor de drept civil material, cum ar fi modul 

de formulare a cererilor de chemare în judecată având ca obiect constatarea 

intervenţiei sancţiunilor prezentate, materiile specifice în care acestea se impun 

cu precădere, competenţa instanţelor de soluţionare a acestor cereri, caracterul lor 

prescriptibil, stabilirea cadrului procesual optim, a probatoriului necesar a fi 

administrat, precum şi a modalităţilor de soluţionare prin analiza efectelor sale de 

ordin material.  

Capitolul al V-lea este dedicat, pe lângă prezentarea clasificărilor realizate 

de doctrina de specialitate, unui nou concept asimilat de doctrina majoritară unei 
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nulităţi absolute parţiale de drept, anume clauzelor nescrise. Sunt expuse 

principalele aplicaţii din noul Cod civil, cu explicarea importanţei şi scopului 

fiecăreia dintre acestea prin raportare la importanţa lor, analiza continuând cu 

prezentarea modului de operare a efectelor unor astfel de clauze. De asemenea, 

sunt prezentate caracteristicile unor astfel de clauze ca urmare a asimiliării lor 

unor clauze lovite de nulitate absolută, prin raportare şi la alte puncte de vedere 

expuse în doctrina de specialitate recentă.  

Titlul al II-lea intitulat ,,Cauzele de nulitate'' este alcătuit din trei capitole, 

primul cuprinzând aspecte de ordin general privind identificarea acestora atât în 

legislaţia dreptului civil român, cât şi în cea a dreptului civil spaniol şi francez.  

Capitolele următoare realizează o analiză aprofundată a cauzelor de nulitate 

absolută şi relativă, prin efectuarea unei analize comparative a cauzelor de 

nulitate a actului juridic civil în dreptul spaniol şi dreptul francez. Astfel, sunt 

analizate diversele încălcări ale condiţiilor de validitate prin raportare la cerinţele 

de valabilitate ale fiecăreia dintre acestea, cu referire în mod special la 

capacitatea părţilor, consimţământul, obiectul, cauza şi forma actului juridic civil.  

Titlul al III-lea denumit ,,Regimul juridic al nulităţii'' este structurat în 

patru capitole, primul fiind dedicat prezentării consideraţiilor introductive 

constând în definirea regimului juridic al nulităţii actului juridic civil în cele trei 

legislaţii supuse analizei.  

Capitolul al II-lea cuprinde prezentarea regulilor ce formează regimului 

juridic al nulităţii relative prin analizarea specificului prevederilor noului Cod 

civil român, al Codului civil spaniol şi al Codului civil francez. Cu această 

ocazie, sunt dezvoltate de ordin practic referitoare la invocarea pe cale judiciară a 

nulităţii relative, a persoanelor care deţin calitatea procesuală în astfel de situaţii, 

precum şi a soluţiilor ce pot fi pronunţate şi a efectelor acestora atât prin 
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raportare la părţile din proces, cât şi posibilitatea acoperirii nulităţii prin 

confirmare, aspect analizat şi din perspectiva dreptului comparat. 

Capitolul al III-lea este dedicat în mod similar expunerii aceloraşi aspecte 

din perspectiva nulităţii absolute a actului juridic civil, în timp ce ultimul capitol 

este consacrat evidenţierii diferenţelor dintre regimul juridic al celor două tipuri 

de nulitate în scopul identificării importanţei practice a clasificării lor.    

Titlul al IV-lea este intitulat ,,Efectele nulităţii'' şi este structurat în cinci 

capitole, la rândul său formate din subcapitole.  

Capitolul I cuprinde expunerea efectelor nulităţii şi a regulilor de drept, a 

principiilor ce guvernează aceste efecte din punct de vedere al dreptului 

comparat. În acest sens, se remarcă o similitudine puternică între cele trei 

legislaţii, nulitatea actului juridic producând în principiu, efecte în mod 

retroactiv, impunându-se restabilirea situaţiei anterioară şi precizarea valabilităţii 

actelor juridice subsecvente ca urmare a desfiinţării actului juridic iniţial, aspecte 

de drept prezente şi analizate atât în dreptul civil român, cât şi în dreptul civil 

spaniol şi francez.  

Capitolul al II-lea este dedicat analizei principiului retroactivităţii efectelor 

actului juridic civil, dar şi prezentării excepţiilor de la aceste principiu prin 

analiza comparativă a prevederilor legale incidente în cele trei legislaţii, în timp 

ce capitolul al III-lea conţine în mod siminar analiza regulii restabilirii situaţiei 

anterioare şi a excepţiilor acesteia. Se remarcă analiza caracterului prescriptibil, 

respectiv imprescriptibil al acţiunii având ca obiect repunerea părţilor în situaţia 

anterioară prin raportare la doctrina şi jurisprudenţa existente până în prezent.  

În capitolul al IV-lea este realizată prezentarea principiului resoluto iure 

dantis, resolvitur ius accipientis cu exemplificarea excepţiilor specifice din 

dreptul spaniol şi dreptul francez.  

Capitolul al V-lea este dedicat analizei cauzelor care înlătură efectele 

nulităţii, anume conversiunea actului juridic civil, eroarea comună şi invincibilă, 
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precum şi principiul răspunderii civile delictuale, fiind de remarcat prezentarea şi 

analiza şi altor cauze care înlatură nulitatea ori absenta acestora din sistemul de 

drept spaniol, respectiv francez.  

Titlul al V-lea intitulat ,,Aspecte procesuale privind acţiunea în nulitate'' 

este dedicat unei analize interdisciplinare constând în expunerea aspectelor 

practice de drept civil în materia nulităţii actului juridic civil din perspectiva 

dreptului procesual civil.  

În acest sens, sunt analizate diverse tipuri de acţiuni în nulitate, cu 

precădere fiind analizată acţiunea prin care se solicită nulitatea unui act juridic 

patrimonial, dar şi a constatării caracterului abuziv al clauzelor stipulate în 

contractele încheiate între profesionişti şi consumatori. Analiza se referă în mod 

special la aspecte privind competenţa instanţelor judecătoreşti de soluţionare a 

cererilor având ca obiect nulitatea actului juridic civil prin raportare inclusiv la 

problemele apărute ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod de procedură 

civilă în februarie 2013, a stabilirii calităţii procesuale a părţilor în cadrul 

diverselor proceduri judiciare, precum şi la alte aspecte cum ar fi modul de 

stabilire a taxei judiciare de timbru ori modul de invocare a caracterului 

prescriptibil al unei astfel de cereri.  

Ultima parte a lucrării este consacrată concluziilor la care doctorandul a 

ajuns în urma desfăşurării procesului de cercetare ştiinţifică aprofundată 

concretizat în elaborarea studiului expus anterior. Astfel, sunt evidenţiate 

principalele modificări ale instituţiei nulităţii actului juridic civil aduse ca urmare 

a intrării în vigoare a noului Cod civil, dar şi a noului Cod de procedură civilă, 

precum şi propunerile de îmbunătăţire a reglementării existente prin oferirea unor 

aspecte de lege ferenda ca urmare a analizei comparative şi a modului în care au 

fost aplicate dispoziţii similare în cadrul sistemelor de drept civil spaniol şi 
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francez, dar şi prin raportare la proiectele de uniformizare a dreptului civil 

existente la nivelul Uniunii Europene.  
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