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IMPORTANŢA ABORDĂRII TEMEI SUB ASPECT TEORETIC ŞI  PRACTIC 

 

Garanţiile aparţin tradiţional dreptului civil, noţiunea de garanţie fiind strâns legată 

de materia obligaţiilor civile,  garantarea obligaţiilor fiind mijlocul prin care se asigură 

executarea acestora. 

În cadrul instituţiei garanţiilor, lucrarea de faţă îşi propune să analizeze sistemul  

garanţiilor reale mobiliare din perspectiva modificărilor şi evoluţiilor legislative aduse de 

Titlul VI al Legi nr. 99/1999. 

Prin simplitatea titlului ales s-a dorit înglobarea în cuprinsul unei singure lucrări a 

unui studiu amplu dedicat întregului sistem al garanţiilor reale în materie mobiliară, atât 

din perspectiva legislaţiei româneşti în vigoare şi a tendinţelor sale, cât şi din perspectiva 

legislaţie nord-americane, ce a constituit un model de inspiraţie atât la elaborarea Titlului 

VI al Legii nr. 99/1999 cât şi la elaborarea sistemului garanţiilor reale în Noul Cod civil din 

anul 2009. 

Necesitatea abordării temei a fost motivată de importanţa evoluţiei legislative 

datorată apariţiei, pentru prima dată, în legislaţia românească a unor garanţii reale ce 

îmbracă forma ipotecilor mobiliare, garanţiile reale mobiliare trecând din era exclusivă a 

gajului în cea a ipotecilor. 

Prin studiul de cercetare elaborat s-a urmărit abordarea evoluţiei sistemului 

garanţiilor în general, de la apariţia acestora şi până la conturarea trăsăturilor definitorii 

ale garanţiilor, iar în special o analiză amănunţită a sistemului garanţiilor reale mobiliare 

din perspectiva legislaţiei în vigoare dar şi a reglementării existente în Noul Cod civil din 

anul 2009.     

 

II. STRUCTURA LUCRĂRII 

1.Prezentarea generală a structurii tezei realizate. 

 

Teza de doctorat cu titlul „Garanţiile reale mobiliare” tratează instituţia garanţiilor 

reale mobiliare din perspectiva modificărilor aduse sistemului românesc al garanţiilor 

reale mobiliare de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 având drept sursă principală de inspiraţie 

Art. 9 al Uniform Commercial Code (Codul comercial uniform) al SUA. 
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Lucrarea este structurată în VII capitole, fiecare capitol având mai multe 

subcapitole, la rândul lor subcapitolele fiind împărţite în mai multe secţiuni și cuprinde 

425 de pagini și 1036 note de subsol. 

Abordarea unui asemenea subiect prezintă, fără îndoială, un interes deosebit pe 

plan ştiinţific, având în vedere faptul că modificarea sistemului juridic al garanţiilor reale 

mobiliare adusă de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 nu reprezintă altceva decât rezultatul 

încercării de uniformizare a sistemelor de drept din diverse ţări în domeniul garanţiilor 

reale mobiliare, având la bază proiecte de legi finanţate de Banca Mondială.   

Instituţia garanţiilor constituie una dintre instituţiile importante ce formează 

materia obligaţiilor civile, garantarea obligaţiilor fiind mijlocul prin care se asigură 

executarea acestora. 

Principiile generale ce compun teoria generală a obligaţiilor nu au suferit modificări 

esenţiale de-a lungul timpului acest fapt datorându-se, în primul rând, continuităţii date 

de menţinerea în vigoare a sistemului obligaţional instituit de Codul civil român de la 

1964.  

Acest fapt se traduce printr-o relativă stabilitate a instituţiilor de drept din materia 

obligaţiilor civile care nu au suferit modificări majore, de esenţă, ci doar au evoluat, mai 

ales prin interpretările date de doctrina  și practica judecătorească. Această situaţie este 

mai mult decât evidentă în privinţa garanţiilor personale precum şi a garanţiilor reale 

imobiliare (ipotecile) . 

Însă, prin adoptarea Titlului VI intitulat „Regimul juridic al garanţiilor reale 

mobiliare” al Legii nr. 99/1999, în cadrul sistemului român de garanţii, instituţiile ce 

compun sistemul garanţiilor reale mobiliare au suferit modificări esenţiale faţă de 

prevederile Codului civil și ale Codului comercial, prin adoptarea acestei noi reglementări 

dorindu-se inclusiv unificarea legislaţiei în materie civilă și comercială. 

Apare astfel o instituţie nouă denumită, destul de neinspirat, „garanţia reală 

mobiliară” care alături de gajul civil, de privilegii și de dreptul de retenţie conturează 

sistemul actual al garanţiilor reale mobiliare. 

Tot legat în materia garantării obligaţiilor, apare în legislaţia noastră conceptul (şi 

posibilitatea) garantării (securizării) tranzacţiilor civile sau comerciale care au ca obiect 

material (derivat) un bun mobil. Acest concept a fost transpus de către legiuitorul român 

prin faptul că a conferit anumitor operaţiuni juridice un regim juridic identic cu cel al 



13 
 

garanţiilor reale mobiliare din punct de vedere al publicităţii, ordinii de prioritate şi al 

executării. 

Terminologia neadecvată ridică însă problema calificării naturii juridice a „garanţiei 

reale mobiliare” introdusă de noua reglementare, care, prin prisma modului de 

constituire, al caracterelor și al efectelor sale poate fi calificată drept  o adevărată ipotecă 

mobiliară atunci când este constituită fără deposedarea debitorului, și drept o formă 

evoluată a gajului (fără a avea însă caracterul real al contractului de gaj) atunci când este 

constituită cu deposedarea debitorului.  

Noul Cod civil din anul 2009, adoptat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

publicată in M.Of., Partea I, nr. 511/24.07.2009, care însă nu a intrat până în prezent în 

vigoare, păstrează un sistem al garanţiilor reale mobiliare similar celui actual, în cadrul 

căruia instituţia garanţiei reale mobiliare introdusă pentru prima dată în legislaţia 

românească de Titlul VI al Legii nr. 99/1999, a fost preluată, în varianta fără deposedare, 

sub forma ipotecii mobiliare (ipoteca fiind o instituţie tradiţională fără deposedare), 

alături de gaj (instituţie tradiţională cu deposedare), privilegii și de dreptul de retenţie.   

Teza de doctorat „Garanţiile reale mobiliare” își propune să analizeze în principal 

garanţia reală mobiliară instituită de Titlul VI al Legii nr. 99/1999, însă nu separat, ci din 

perspectiva întregului sistem al garanţiilor reale mobiliare.  

Analiza reglementărilor legale în vigoare este susţinută cu numeroase exemple 

practice, dar şi prin studierea doctrinei şi jurisprudenţei. 

Lucrarea examinează critic legislaţia în vigoare prin comparaţie cu viitoarele 

reglementări în domeniu (Noul Cod civil), ceea ce a permis formularea unor propuneri de 

lege ferenda pertinente. 

 

 

2. Analiza tezei pe capitole 

 

Capitolul I  este intitulat  „Garantarea executării obligaţiilor și noţiunea de garanţie” 

și cuprinde IV Subcapitole. 

Acest capitol își propune să examineze noţiunea de garanţie și a evoluţia istorică a 

unei astfel de noţiuni.  

Primul Subcapitol intitulat „Noţiunea de garanţie” este împărţit în VI secţiuni. 
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Secţiunea I tratează noţiunea de garanţie și terminologia folosită în materia 

garantării obligaţiilor, iar Secţiunea a II-a abordează necesitata și utilitatea garantării 

obligaţiilor. 

Ce-a de-a treia secţiune analizează accepţiunile date de doctrină cu privire la 

noţiunea de garanţie, respectiv în sens larg (lato sensu), noţiune care, pe lângă garanţiile 

propriu-zise, înglobează şi alte instituţii juridice precum: arvuna, clauza penală, 

solidaritatea, indivizibilitatea etc., toate constituind, în cel mai larg sens al cuvântului, 

garanţii în privinţa executării obligaţiei, și în sens restrâns (stricto sensu), accepţiune care 

încorporează numai garanţiile propriu-zise, adică acele mijloace specifice care depăşesc 

limitele dreptului de gaj general şi, în plus faţă de acest drept, conferă creditorului 

garantat anumite prerogative suplimentare, care se concretizează, de regulă, fie într-o 

prioritate faţă de ceilalţi creditori, fie în posibilitatea ca, atunci când debitorul nu-şi 

execută obligaţia, să urmărească o altă persoană, şi anume pe aceea care s-a angajat să 

execute ceea ce debitorul însuşi era ţinut. 

Secţiunea a IV-a examinează dreptul de gaj general al creditorilor chirografari, 

noţiunea de garanţie fiind strâns legată de limitele acestui drept. 

Întrucât atât Codul civil de la 1864 cât şi Noul Cod civil adoptat în 2009 nu dau vreo 

definiţie a garanţiilor şi nici nu fac vreo enumerare a acestora, Secţiunea a V-a își propune 

să analizeze trăsăturile definitorii ale garanţiilor pentru ca în Secţiunea a VI-a să se încerce 

definirea noţiunii de garanţie.  

Subcapitolul II intitulat „Evoluţia conceptului de garanţie” este împărţit în III secţiuni 

și prezintă o scurtă evoluţie istorică a acestui concept în antichitate, în evul mediu și până 

în epoca modernă. 

Secţiunea I „Evoluţia garanţiilor în antichitate” analizează conceptul juridic al 

garanţiei ce a apărut şi s-a dezvoltat instituţional încă din perioada dreptului roman, în 

dreptul privat roman, garanţiile ori siguranţele fiind acele instituţii juridice care îmbrăcau 

forma măsurilor luate de către creditori spre a se pune la adăpost de consecinţele 

eventualei insolvabilităţi a debitorului lor.  

Împărţirea tradiţională a garanţiilor în garanţii personale şi garanţii reale datează tot 

din perioada dreptului roman. 

Secţiunea a II-a tratează „Evoluţia garanţiilor în Evul Mediu”, iar Secţiunea a III-a 

„Evoluţia garanţiilor în epoca modernă”.  
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În Subcapitolul III intitulat „Evoluţia garanţiilor în dreptul românesc” sunt examinate 

reglementările acestei instituţii începând cu vechiul drept român (Codurile Caragea şi 

Calimach) și până în prezent.  Acest subcapitolul cuprinde IV secţiuni, astfel:  

Secţiunea I prezintă scurte consideraţii cu privire la primele reglementări în dreptul 

român(Codurile Caragea şi Calimach). 

Secţiunea a II-a analizează sistemul garanţiilor din perspectiva Codului civil din anul 

1864. 

Secţiunea a III-a urmărește modificările aduse sistemului garanţiilor de Codul 

comercial din 1887, iar Secţiunea a IV-a reglementarea garanţiilor în epoca 

contemporană. 

Subcapitolul IV intitulat „Clasificarea garanţiilor” este împărţit in II secţiuni și este 

destinat clasificării garanţiilor. 

Secţiunea I este destinată clasificării garanţiilor în raport cu izvorul lor, în garanţii 

legale și garanţii convenţionale. 

Secţiunea a II-a tratează garanţiile din perspectiva clasificării tradiţionale, 

dihotomice, după obiect, în garanţii reale şi garanţii personale.  

Această clasificare se dovedește a fi utilă chiar dacă în sfera dreptului au apărut noi 

forme de garantare, în special în legătură cu raporturile comerciale, datorate dezvoltării 

relaţiilor economice din secolul XX, și care nu mai corespund întocmai structurii uneia sau 

alteia dintre cele două categorii de garanţii.  

 

Capitolul II este intitulat „Evoluţia și reglementarea garanţiilor reale mobiliare în 

dreptul românesc” și este împărţit în III subcapitole 

În cadrul sistemului românesc de garanţii, un rol important revine garanţiilor reale 

mobiliare, acest capitol fiind destinat studiului acestei instituţii din perspectiva 

conceptului de garanţie reală mobiliară precum și a reglementării acestei instituţii în 

dreptul românesc. 

Subcapitolului I „Conceptul de garanţie reală mobiliară” cuprinde II secţiuni. 

Secţiunea I tratează garanţiile reale mobiliare ca drepturi reale, accesorii, de 

garanţie, aflate la intersecţia drepturilor asupra bunurilor (drepturile reale) şi a drepturilor 

de creanţă (dat fiind că ele constau în afectarea unui bun în vederea garantării executării 



16 
 

unei creanţe), ce au ca principale caracteristici, dreptul de preferinţă și dreptul de 

urmărire. 

Secţiunea a II-a își propune să analizeze caracterele garanţiilor reale mobiliare. 

Subcapitolul II abordează regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare în România 

înainte de apariţia Titlului VI al Legii nr. 99/1999. Întregul sistem românesc al garanţiilor 

reale mobiliare a suferit o transformare importantă la adoptarea Titlului VI al Legii nr. 

99/1999, prin introducerea unei noi instituţii în această materie (a garanţiei reale 

mobiliare), dar și prin abrogarea, în materie comercială, a instituţiei gajului comercial.  

Subcapitolul II este împărţit în II secţiuni, prima tratând reglementarea din Codul 

civil iar cea de-a II-a reglementarea din Codul comercial 

Subcapitolul III este intitulat „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare în 

România după apariţia Titlului VI al Legii nr. 99/1999”, în cadrul celor două secţiuni fiind 

analizată necesitatea unei ni reglementări în materie (Secţiunea I) și principalele 

caracteristici ale noii reglementări (Secţiunea a II-a). 

Astfel, după apariţia acestei noi reglementări, deși noua garanţie reală mobiliară 

poate garanta obligaţii de orice fel, civile sau comerciale, sistemul românesc al garanţiilor 

reale mobiliare diferă în materie civilă (păstrându-se instituţia gajului – amanetul - civil) 

faţă de sistemul existent în materie comercială (prevederile existente în Codul civil privind 

gajul neputând fi aplicate în materie comercială potrivit interdicţiei exprese prevăzute de 

art. 1696 C.civ.).  

Capitolul III intitulat „Garanţiile reale în sistemul Codului civil” este structurat în IV 

subcapitole și își propune să analizeze acele garanţii reale mobiliare ce rămân guvernate 

de prevederile Codului civil actual, adică acele garanţii ce au ca specific afectarea specială 

a unui bun mobil pentru garantarea obligaţiei.  

Specific garanţiilor reale îl constituie faptul că prin constituirea garanţiei ia naștere 

în patrimoniul creditorului un drept real accesoriu, de garanţie, asupra bunului afectat, ce 

dă naștere unui drept de urmărire și a unui drept de preferinţă asupra bunului. În cadrul 

acestor garanţii vom analiza şi dreptul de retenţie, calificat de către majoritatea autorilor 

ca fiind un drept real imperfect de garanţie (imperfect deoarece dreptul de retenţie nu se 

bucură decât de prerogativa preferinţei nu și de cea a urmăririi). 

Subcapitolul I „Consideraţii introductive” are drept scop o scurtă introducere cu 

privire la sistemul românesc actual al garanţiilor reale mobiliare. 
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Subcapitolul II, intitulat „Privilegiile”, conţine trei secţiuni și işi propune să analizeze 

această instituţie din perspectiva unei garanţii legale (privilegiul fiind instituit numai prin 

lege, convenţia părţilor neputând crea privilegii) şi a faptului că uneori privilegiul 

constituie o simplă cauză de preferinţă, iar alteori o adevărată garanţie reală mobiliară, 

creditorul privilegiat având, în temeiul legii, un drept real de garanţiei asupra bunului 

asupra căruia poartă privilegiul său. 

Secţiunea I cuprinde noţiunea și definiţia privilegiilor, Secţiunea a II-a reglementarea 

acestora, iar Secţiunea a III-a clasificarea și natura juridică a instituţiei privilegiilor. 

Subcapitolul III „Gajul (amanetul)” conţine trei secţiuni și îşi propune să analizeze 

instituţia gajului din perspectiva noilor schimbări legislative (abrogarea gajului comercial, 

existenţa instituţiei gajului doar în materie civilă). 

Secţiunea I cuprinde noţiunea și definiţia gajului, Secţiunea a II-a tratează 

caracterele contractului de gaj, iar Secţiunea a III-a constituirea gajului. 

Subcapitolul IV „Dreptul de retenţie” cuprinde două secţiuni dedicate dreptului de 

retenţie. Prima secţiune analizează noţiunea și reglementarea dreptului de retenţie în 

dreptul românesc, iar Secţiune a II-a natura juridică și caracterele acestei instituţii. 

 

În cadrul sistemului actual al garanţiilor reale mobiliare un loc aparte aparţine 

garanţiei reale mobiliare reglementate de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 care este examinată 

pe larg în Capitolul IV intitulat „Garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii 

nr. 99/1999”.  Capitolul IV cuprinde la rândul său șase subcapitole împărţite la rândul lor 

în secţiuni. 

Subcapitolul I „Noţiunea și caracterele garanţiei reale mobiliare reglementată de 

Titlului VI al Legii nr. 99/1999„ este structurat în două secţiuni,  

În cadrul Secţiunii I, intitulată „Noţiune. Definiţie”, se încearcă în primul rând să se 

definească instituţia garanţiei reale mobiliare plecând de la caracterul real al dreptului de 

garanţiei ce ia naștere prin încheierea contractului de garanţiei reală mobiliară. Definirea 

garanţiei reale mobiliare nu se poate face decât prin afirmarea caracterului acestei 

instituţii, drept o instituţie de sine-stătătoare, distinctă de instituţia gajului și prin 

enumerarea principalelor sale caracteristici. 

În sprijinul afirmării caracterului de sine-stătător al acestei instituţii trebuie să 

observăm că până la apariţia garanţiei reale mobiliare reglementată de Titlul VI al Legii nr. 
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99/1999 instituţia tradiţională a gajului a evoluat de la sfera unei garanţii tradiţionale cu 

deposedare (având un caracter eminamente real) până în sfera ipotecii mobiliare (prin 

lărgirea sferei de aplicare a unor gajuri fără deposedare). Cu toate acestea o astfel de 

garanţie a fost considerată în continuare un gaj, și nu o ipotecă, întrucât sub imperiul 

concepţiei tradiţionale bunurile mobile nu puteau face obiectul unei ipoteci (meubles 

n'ont point de suite par hypotheque). 

Însă, tot potrivit concepţiei tradiţionale, remiterea bunului afectat garanţiei 

constituie o condiţie de validitate a gajului, astfel încât putem afirma faptul că noua 

instituţie a garanţiei reale mobiliare reglementate de Titlul VI al Legii nr. 99/1999, prin 

caracterul său solemn (și nu real) constituie o garanţie de sine-stătătoare ce se apropie 

mai mult de ipotecile mobiliare. 

Cu toate acestea această instituţie, de inspiraţie nord-americană (după modelul 

instituţiei „security interest” reglementată de art. 9 al Uniform Commercial Code al SUA), 

nu poate fi calificată drept o adevărată ipotecă mobiliară întrucât posibilitatea constituirii 

garanţiei reale mobiliare cu deposedarea debitorului contravine caracterului exclusiv fără 

deposedare al ipotecii. 

O astfel de soluţie este întărită și de reglementarea Noului Cod civil adoptat în anul 

2009, care nu este încă în vigoare, și care preia aproape întocmai instituţia garanţiei reale 

mobiliare reglementată de Titlul VI al Legii nr. 99/1999, sub denumirea de ipotecă 

mobiliară, fără însă a prevedea și posibilitatea ca o astfel de formă de garanţie să se 

constituie cu deposedarea debitorului (garanţia reală mobiliară cu deposedare îmbrăcând 

exclusiv forma gajului în concepţia acestei reglementări). 

Secţiunea a II-a analizează caracterele juridice ale garanţiei reale mobiliare. 

Subcapitolul II analizează „Contractul de garanţie reală mobiliară” în cinci secţiuni 

dedicate naturii și caracterelor juridice ale unui astfel de contract. 

Prima secţiune delimitează contractul de garanţie reală mobiliară de contractul ce 

dă naștere obligaţiei principale, obligaţia garantată. 

Secţiunea a II-a din acest subcapitol este dedicată delimitării contractului de 

garanţie reală mobiliară de operaţiunile asimilate, adică de acele operaţiuni juridice (de 

natură contractuală) care potrivit art. 2 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 sunt asimilate din 

punct de vedere al publicităţii, ordinii de prioritate și al executării garanţiilor reale 

mobiliare. 
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Secţiunea a III-a își propune să examineze natura juridică a contractului de garanţie 

reală mobiliară și principiul constituirii garanţiei reale mobiliare numai pe baza unui 

contract de garanţie, urmând ca Secţiunea a IV-a să fie rezervată excepţiilor de la regula 

constituirii garanţiilor reale mobiliare numai pe baza unui contract de garanţie. 

Secţiunea a IV-a enumeră caracterele contractului de garanţie reală mobiliară, fără 

însă ca aceste caractere să fie confundate cu caracterele instituţiei garanţiei reale 

mobiliare. 

„Condiţiile de validitate ale contractul de garanţie reală mobiliară” sunt analizate în 

cele patru secţiuni din cadrul Subcapitolului III. 

Prima secţiune conţine precizări prealabile în legătură cu condiţiile de validitate ale 

contractului de garanţie reală mobiliară. 

Secţiunea a II-a analizează pe larg, în trei subsecţiuni, cele mai importante condiţii 

de fond ale contractului de garanţie reală mobiliară. 

Subsecţiunea I este dedicată părţilor contractului de garanţie reală mobiliară, iar 

Subsecţiunea a II-a Consimţământului. În privinţa părţilor contractante legea nu impune 

nicio condiţie specială cu privire la persoana creditorului sau a debitorului, în accepţiunea 

legii, respectiv a art. 19 al Titlului VI al Legii nr. 99/1999, “orice persoană fizică sau juridică, 

română sau străină, poate fi parte în contractual de garanţie a unei obligaţii pentru orice 

fel de tranzacţie”. 

Subsecţiunea a III-a tratează obiectul contractului de garanţiei reală din perspectiva 

obligaţiilor ce pot fi garantate și a bunurilor ce pot fi afectate garanţiei reale mobiliare. 

În privinţa obligaţiilor ce pot fi garantate cu o garanţie reală mobiliară legea nu 

impune nici un fel de restricţii, Titlul VI al Legii nr. 99/1999 instituind principiul potrivit 

căruia pot fi garantate cu o garanţie reală mobiliară toate obligaţiile civile sau comerciale 

născute din orice contract încheiat între persoane fizice sau juridice. 

Potrivit legii obligaţia garantată trebuie să rezulte obligatoriu dintr-un contract, act 

juridic bilateral sau multilateral, legea excluzând garantarea obligaţiilor rezultate din orice 

alte izvoare. 

În privinţa bunurilor ce pot forma obiectul unei garanţii reale mobiliare legea 

introduce pe de o parte principiul potrivit căruia toate bunurile mobile, corporale sau 

necorporale, pot fi afectate unei garanţii reale mobiliare, iar pe de altă parte, cu privire la 
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bunurile ce pot fi afectate garanţiei, introduce un nou concept, și anume acela de produse 

ale bunului afectat garanţiei și principiul extinderii garanţiei asupra produselor bunului. 

În ceea ce privește sfera bunurilor observăm faptul că, potrivit art. 6 al legii, pot 

forma obiectul unei garanţii reale mobiliare inclusiv bunuri care sunt privite în mod 

tradiţional drept bunuri imobile (cum ar fi spre exemplu imobilele prin destinaţie, precum 

și mobilele prin anticipaţie).  

Întrucât aceste bunuri pot forma inclusiv obiectul unei ipoteci apar probleme privind 

atât calificarea unor astfel de contracte având drept obiect garanţii reale asupra unor 

astfel de bunuri cât și problema concursului unor astfel de garanţii. 

Potrivit celui de-al doilea principiu garanţia reală se extinde și asupra produselor 

bunului afectat garanţiei, conceptul de produse înglobând în concepţia legii atât fructele și 

productele bunului afectat garanţiei cât și bunurile care înlocuiesc valoarea bunului 

afectat garanţiei în patrimoniul debitorului. 

Legea conţine, cu titlu exemplificativ, o enumerare a bunurilor ce pot fi afectate 

garanţiei reale precum și a celor ce nu pot forma obiectul garanţiei sau al operaţiunilor 

asimilate și care au fost examinate în detaliu în cadrul acestui subcapitol. 

În privinţa condiţiilor de formă, de notat este faptul că, spre deosebire de gajul civil, 

garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii nr. 99/1999 are un caracter 

solemn, forma scrisă (autentică sau prin înscris sub semnătură privată) fiind prevăzută ad 

validitatem.  

De aceea putem afirma faptul că această instituţie este lipsită cu desăvârșire de 

caracterul real specific gajului atunci când este încheiată cu deposedarea debitorului. În 

acest caz dreptul real de garanţie ia naștere în mod valabil în patrimoniul creditorului în 

momentul încheierii contractului de garanţie în forma prevăzută de lege, indiferent dacă 

bunul a fost predat sau nu. După această dată creditorul își poate exercita dreptul său de 

preferinţă și de urmărire asupra bunului afectat garanţiei indiferent în mâinile cui s-ar afla. 

Secţiunea a III-a este dedicată condiţiilor de formă ale contractului de garanţie reală 

mobiliară, iar Secţiunea a IV-a încetării garanţiei reale mobiliare.     

Subcapitolul IV este intitulat „Efectele contractului de garanţie reală mobiliară” și pe 

parcursul a trei subsecţiuni examinează în detaliu toate drepturile și obligaţiile ce iau 

naștere ca urmare a încheierii contractului de garanţie reală mobiliară, cu menţiune că 
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unele drepturi și obligaţii sunt diferite după cum constituirea garanţiei a fost făcută cu sau 

fără deposedarea debitorului. 

Aceste drepturi şi obligaţii diferă întrucât natura juridică a garanţiei reale mobiliare 

diferă după cum garanţia este cu sau fără deposedare. Astfel, garanţia reală mobiliară fără 

deposedare îmbracă forma unei ipoteci mobiliare, în temeiul căreia creditorul are dreptul 

să intre în posesia bunului în caz de neexecutare a obligaţiei principale. 

Garanţia reală cu deposedare, nu îmbracă forma gajului, întrucât deposedarea nu 

constituie o condiţie de valabilitate a contractului de garanţie reală mobiliară. Instituţia se 

aseamănă întrucâtva cu gajul fără deposedare, dar care este însă un contract consensual, 

spre deosebire de garanţia reală mobiliară care se încheie numai în forma solemnă 

prevăzută de lege. În cadrul acestei forme de garanţie creditorul are dreptul de a inspecta 

bunul garantat şi de a declara creanţa sa exigibilă atunci când garanţia sa este în pericol. 

Secţiunea I conţine consideraţii introductive cu privire la drepturile și obligaţiile 

părţilor, Secţiunea a II-a abordează drepturile şi obligaţiile debitorului, iar Secţiunea a III-a 

drepturile şi obligaţiile creditorului. 

Subcapitolul V își propune să analizeze „Operaţiunile asimilate garanţiilor reale 

mobiliare”, adică acele operaţiuni care au drept scop garantarea unei obligaţii prin 

afectarea unui bun, asimilând anumite acte juridice din punct de vedere al ordinii de 

prioritate, publicităţii și executării garanţiilor reale mobiliare.  

Subcapitolul V este împărţit în șapte secţiuni. 

Prima secţiune analizează noţiune operaţiunilor asimilate și câteva consideraţii 

introductive cu privire la aceste contracte. 

Specificul acestor operaţiuni îl constituie faptul că, potrivit legii, aceste operaţiuni au 

rolul de a institui sarcini reale asupra bunurilor ce constituie obiectul material (derivat) al 

unor astfel de contracte, sarcini ce vor veni în concurs cu eventualele garanţii sau sarcini 

reale constituite asupra acelorași bunuri. 

Efectul aceste asimilări îl constituie faptul că situaţia de concurs între operaţiunile 

asimilate (ce dau naștere numai unor sarcini reale nu și unui drept de garanţie) și 

garanţiile reale propriu-zise există  chiar dacă de cele mai multe ori, în cazul operaţiunilor 

asimilate, drepturile creditorului, pe care le are asupra bunului afectat garantării obligaţiei 

nu sunt drepturi reale de garanţie ci doar drepturi de creanţă. 



22 
 

Secţiunea a II-a examinează cesiunile de creanţă, Secţiunea  a III-a vânzările 

condiţionate, Secţiunea a IV-a alte acte juridice destinate să garanteze îndeplinirea unei 

obligaţii cu un bun, Secţiunea a V-a contractele de închiriere și contractele de leasing, 

Secţiunea a VI-a contractele de consignaţie, iar Secţiunea a VII-a warantele și recipisele de 

depozit. 

Subcapitolul VI intitulat „Publicitatea și ordinea de preferinţă a garanţiilor reale 

mobiliare” își propune să analizeze publicitatea și ordinea de preferinţă a tuturor 

garanţiilor sau sarcinilor reale din prisma sistemului de publicitate mobiliară introdus de 

Titlul VI al Legii nr. 99/1999. 

Subcapitolul VI este împărţit în mai multe secţiuni astfel, Secţiunea I „Publicitatea 

mobiliară în dreptul românesc actual. Consideraţii introductive”, Secţiunea a II-a „Lipsa de 

utilitate a unui sistem general de publicitate mobiliară”, Secţiunea a III-a „Cazuri de 

publicitate mobiliară în dreptul românesc” Secţiunea a IV-a „Sistemul de publicitate 

mobiliară instituit de Titlul VI al Legii nr. 99/1999, Secţiunea a V-a „Arhiva Electronică de 

Garanţii Reale Mobiliare”, Secţiunea a VI-a „Publicitatea prin înscriere în arhivă”, 

Secţiunea a VII-a „Publicitatea operaţiunilor asimilate garanţiilor reale mobiliare” 

Secţiunea a VIII-a „Publicitatea prin reînscriere. Situaţiile şi modul în care operează 

reînscrierea Secţiunea a IX-a „Ordinea de preferinţă a garanţiilor reale mobiliare Secţiunea 

a X-a „Efectele îndeplinirii formalităţilor de publicitate”. 

Subcapitolul VII examinează „Procedura de executare a garanţiilor reale mobilare 

Reglementate de Titlul VI al Legii nr. 99/1999” și cuprinde patru secţiuni. 

Secţiunea I tratează în două subsecţiuni câteva consideraţii introductive cu privire la 

noua procedură specială de executare silită. 

Subsecţiunea I privește drepturile creditorului rezultate din încheierea contractului 

de garanţie reală mobiliară, în ceea ce privește executarea silită, iar Subsecţiunea a II-a 

condiţiile executării garanţiilor reale mobiliare. 

Noua reglementare instituie un sistem dual de executare a garanţiilor reale 

mobiliare, ce constituie un drept de opţiune al creditorului garantat cu privire la 

modalitatea de executare pe care alege să o folosească. Acest sistem, pe de o parte, 

conservă sistemul prevăzut de Codul de procedură civilă (Cartea V, „Despre executarea 

silită”), iar pe de altă parte este reglementează un nou sistem, mai suplu, specific numai 

executării garanţiilor reale.  
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Dreptul de opţiune al creditorului cu privire la modalitatea de executare silită este 

unul potestativ, care nu poate fi cenzurat de către debitor sau de către un terţ. Nici 

instanţa de judecată nu poate stabili o altă metodă de executare decât cea aleasă de către 

creditor în temeiul acestui text de lege. 

 Titlul VI al Legii nr. 99/1999 introduce în sistemul românesc de drept o instituţie ale 

cărei aplicaţii dispăruseră aproape cu desăvârşire: instituirea unei proceduri  speciale de 

executare silită a garanţiilor reale mobiliare, care să se diferenţieze de procedura de 

executare de drept comun, reglementată de Codul de procedură civilă, în special prin 

următoarele caracteristici: accelerare, simplificare şi accentuarea caracterului privat al 

acesteia, limitarea intervenţiei instanţelor judecătoreşti, cu alte cuvinte, o procedură de 

executare silită privată. 

Trebuie însă observat faptul că, deşi este vorba despre executarea silită a unei 

obligaţii, respectiv executarea silită a obligaţiei garantate cu o garanţie reală mobiliară, de 

fapt suntem în ipoteza executării dreptului  real (accesoriu) de garanţie. Or, dreptul de a 

acţiona de unul singur (şi reglementarea acestui drept) stă în centrul sistemului 

drepturilor reale. 

De regulă, principiul conform căruia nimeni nu îşi poate face dreptate de unul singur 

nu cunoaşte excepţii, de vreme ce înfăptuirea actului de justiţie reprezintă un monopol al 

statului. Cu toate acestea, există anumite zone ale dreptului unde justiţia privată este 

permisă (în anumite limite) chiar de către sistemul de drept etatic. Aceasta nu înseamnă 

însă că recursul la sistemul public de judecată va fi eliminat, ci doar că anumite acte de 

procedură vor putea fi exercitate direct de către părţi, fiind însă supuse a posteriori 

controlului judecătoresc. 

Secţiunea a II-a privește măsura  luării în posesie a bunului afectat garanţiei văzută 

ca primul act de executare și conţine trei subsecţiuni. 

Subsecţiunea I se referă la dreptul creditorului de luare în posesie a obiectului 

garanţiei, Secţiunea a II-a la intrarea în posesia bunului în mod paşnic, iar Secţiunea a III-a 

la intrarea în posesia bunului prin intermediul organelor de executare. 

Secţiunea a III-a examinează modalitatea de vânzarea a bunului : Principiile ce 

guvernează vânzarea bunului afectat garanţiei, obligaţia creditorului de notificare a 

vânzării, opoziţia la vânzare, sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale cu privire la 
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vânzarea bunului afectat garanţiei și distribuirea sumei de bani obţinute din vânzarea 

bunului. 

Secţiunea a IV-a analizează particularităţile privind executarea garanţiei asupra unor 

categorii de bunuri, respectiv : executarea garanţiei asupra sumelor depuse într-un cont la 

bancă, executarea asupra titlurilor care conferă drepturi reale asupra unor bunuri mobile, 

executarea asupra titlurilor negociabile și executarea asupra unor drepturi de creanţă. 

 

Capitolul V intitulat „Garanţiile reale mobiliare în sistemul noului Cod civil” este 

împărţit în patru subcapitole și reprezintă o analiză de ansamblu a instituţiilor ce 

conturează sistemul garanţiilor reale mobiliare în concepţia Noului Cod civil adoptat în 

anul 2009 prin Legea nr. 287/2009, dar care nu este încă în vigoare plecând de la dreptul 

general de gaj al creditorilor chirografari. 

Astfel, Capitolul V debutează cu Subcapitolul I Consideraţii introductive privind 

„Garanţia comună a creditorilor” în cadrul cărora este examinată instituţia cunoscută sub 

imperiul actualei reglementări sub denumirea improprie de „gajul general al creditorilor 

chirografari”. 

Noua denumirea nu este nici ea pe deplin adecvată întrucât patrimoniul debitorului 

privit drept garanţia comună a creditorilor nu reprezintă în fapt o adevărată garanţie (în 

sensul afectării unui bun sau a aducerii unei terţe persoane străine de raportul 

obligaţional în scopul îndeplinirii  obligaţiei născute din acest raport). 

Subcapitol II „Privilegiile” conţine o privire de ansamblu referitoare la concepţia 

Noului Cod civil cu privire la instituţia privilegiilor. 

Privilegiul este privit drept o cauză de preferinţă legală acordată unui creditor ce 

decurge din calitatea creanţei sale. 

Subcapitolul II este structurat în două secţiuni, Secţiunea I „Consideraţii generale” și 

Secţiunea a II-a „Clasificarea privilegiilor”. 

În cadrul Subcapitolului II este tratată, în patru secţiuni, ipoteca mobiliară drept o 

garanţie inovatoare a  Noului Cod civil din anul 2009.  

Secţiunea I „Consideraţii generale privind ipotecile” prezintă ipoteca mobiliară 

garanţie reală mobiliară fără deposedarea debitorului, ce dă naștere unui drept real 

accesoriu, de garanţiei în patrimoniul creditorului.  
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În cadrul acestei secţiuni sunt este examinată definiţia, reglementarea, caracterele și 

clasificarea acestei instituţii.  

Ipoteca mobiliară are un caracter solemn, dreptul real de garanţie putându-se naște 

exclusiv prin încheierea, în formă scrisă (prin înscris autentic sau sub semnătură privată), a 

unui contract de garanţie, contractul prin care se constituie ipoteca fiind titlu executoriu. 

Potrivit prevederilor art. 2387 din Noul Cod civil ipoteca mobiliară rămâne ce mai 

generală formă de garanţie reală mobiliară, domeniul său de aplicare nefiind limitat în 

principiu nici din punctul de vedere al bunurilor ce pot fi afectate garanţiei și nici din 

punctul de vedere al obligaţiilor ce pot fi garantate. 

Secţiunea a II-a este dedicată constituirii ipotecii mobiliare. Ipoteca mobiliară se 

constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la 

care obligaţia garantată a naștere, iar constituitorul dobândește drepturi asupra bunurilor 

ipotecate, textul de lege condiţionând efectele dreptului de ipotecă de nașterea obligaţiei 

garantate. Așadar, în cazul garantării unor obligaţii viitoare, dreptul de ipotecă ce se 

constituie este afectat de condiţia suspensivă a nașterii obligaţiei garantate. 

Secţiunea a III-a examinează publicitatea ipotecilor mobiliare. În materia publicităţii 

este introdusă noţiunea ipotecii perfecte, fiind perfectă numai acea ipotecă care își poate 

produce efectele, adică cea care nu este afectată de condiţia nașterii obligaţie garantate 

(sau condiţia a fost îndeplinită) și ale cărei condiţii de publicitate au fost îndeplinite. 

Secţiunea a IV-a analizează stingerea ipotecii mobiliare, iar Secţiunea a V-a 

procedura de executare a ipotecilor mobiliare. 

În cadrul executării ipotecilor mobiliare, spre deosebire de procedura prevăzută de 

Titlul VI al Legii nr. 99/1999, în cadrul căreia singura posibilitate prin care creditorul 

garantat își putea satisface creanţa din bunul afectat garanţiei o constituia vânzare,  noua 

reglementare prevede mai multe modalităţi  prin care creditorul își poate satisface 

garanţia, pe lângă vânzare acesta având dreptul de a prelua bunul în administrare sau de a 

prelua bunul în contul creanţei. 

Preluarea bunului în contul creanţei nu se confundă cu adjudecarea directă a 

bunului în cadrul vânzării organizate de creditor, adjudecarea presupunând organizarea 

de către creditor a unei vânzări în care acesta să dea terţilor posibilitatea de a participa la 

vânzare. 
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Subcapitolului IV tratează instituţia gajului în concepţia Noului Cod civil, care 

înlătură imperfecţiunile legislative ale actualei legislaţii generate de abrogarea gajului 

comercial.  

Astfel, gajul rămâne singura garanţie reală mobiliară cu deposedare, atât în 

domeniul civil cât şi în cel comercial, aplicabilitatea sa fiind limitată la bunurile mobile 

corporale şi la titlurile la purtător. Contractul de gaj rămâne în mod tradiţional un contract 

real, remiterea bunului fiind reglementată ca o condiţie de validitate a acestei instituţii. 

Dispare însă din legislaţie categoria intermediară care o constituie în actuala 

legislaţie garanţia reală mobiliară cu deposedare, adică o garanţie reală cu deposedare, 

încheiată prin contract solemn. 

O astfel de instituţie îşi găseşte aplicabilitatea în cadrul actualei legislaţii, 

caracterizată prin abrogarea gajului comercial, însă încheierea unor astfel de convenţii se 

poate dovedi dificilă în practică. Sub imperiul actualei reglementări remiterea bunului în 

materie comercială nu poate avea valoarea încheierii unui contract de garanţie reală, în 

lipsa formei scrise, o convenţie similară putând fi calificată drept gaj în materie civilă.  

Subcapitolul V analizează instituţia dreptului de retenţie. Noul Cod civil 

reglementează pentru prima dată această instituţie ca instituţie de sine-stătătoare și nu 

numai prin aplicaţiile sale așa ca în cazul Cod civil în vigoare. 

Noul cod civil păstrează instituţia operaţiunilor asimilate, din punct de vedere al 

publicităţii, ordinii de prioritate și aș executării ipotecilor mobiliare, inclusiv gajului 

aplicându-i-se în mod expres aceleași reguli. Mai mult decât atât, potrivit art. 2494 N.C.civ. 

gajului i se aplică inclusiv dispoziţiile privitoare la stingerea ipotecilor mobiliare. 

Procedura de executare a ipotecilor mobiliare, spre deosebire de cea a garanţiilor 

reale mobiliare, păstrează aceleași principii de bază însă este mult mai detaliată iar 

drepturile creditorului mult mai întinse, spre exemplu acesta, având dreptul nu numai de 

a vinde bunul afectat garanţiei, dar și de a-l prelua în contul creanţei sau de a-l prelua în 

vederea administrării.     

Capitolul VI este intitulat „Garanţiile reale mobiliare în procedura insolvenţei” și 

este împărţit în șapte secţiuni.  

Secţiunea I tratează consideraţii introductive cu privire la declanșarea procedurii 

insolvenţei împotriva părţilor unui raport juridic de garanţie, în general și a unui raport de 

garanţie reală mobiliară, în special, ca incident ce constituie unul din principalele 
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modificări ce pot interveni pe parcursul existenţei unui astfel de raport juridic, și care-i 

afectează conţinutul, cu alte cuvinte, modificând drepturile şi obligaţiile părţilor, unui 

astfel de incident fiindu-i dedicat  

După cum bine se ştie obligaţia de garanţie este o obligaţie accesorie faţă de 

obligaţia principală, garantată, procedura insolvenţei putându-se declanşa atât asupra 

creditorului principal, care este şi creditorul obligaţiei de garanţie, cât şi asupra 

debitorului obligaţiei principale sau asupra debitorului obligaţiei de garanţie, sau asupra 

tuturor părţilor astfel implicate, nefiind obligatoriu ca întotdeauna debitorul obligaţiei de 

principale să fie şi debitorul obligaţiei de garanţie, astfel încât în cadrul acestui capitol s-a 

încercat examinarea efectelor procedurii insolvenţei cu privire la toate aceste aspecte. 

Secţiunea a II-a își propune să delimiteze sfera creditorilor garantaţi în accepţiunea 

Legii nr. 85/2006. 

Secţiunea a III-a cuprinde o analiză a garanţiei reale mobiliară în cazul declanşării 

procedurii insolvenţei debitorului obligaţiei garantate. 

Principalul efect al procedurii insolvenţei îl constituie suspendarea de drept, 

conform art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, de la data deschiderii 

procedurii, a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită 

pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, așadar și a măsurilor de 

executare silită a garanţiilor reale mobiliare instituite asupra bunurilor debitorului.  

Efectul acestei suspendări îl constituie faptul că astfel de garanţii nu vor putea fi 

valorificate decât în cadrul procedurii insolvenţei, inclusiv în cazul în care creditorul cere și 

obţine ridicarea unei astfel de suspendări în temeiul art. 39 al Legii nr. 85/2006.  

Suspendarea va afecta sau nu bunurilor mobile ce formează obiectul unei operaţiuni 

asimilate după cum aceste bunuri sunt sau nu în proprietatea debitorului insolvent (spre 

exemplu, în cazul contractului de leasing (operaţiune asimilată) bunul, fiind proprietatea 

finanţatorului, nu face parte din patrimoniul debitorului astfel încât prevederile art. 36 din 

Legea nr. 85/2006 nu sunt aplicabile), executarea silită începută de finanţator (inclusiv pe 

calea procedurii speciale prevăzute de Titlul VI al Legii nr. 99/1999) nefiind suspendată ca 

urmare a declanșării procedurii insolvenţei împotriva debitorului (utilizatorului) insolvent. 

Secţiunea a IV-a examinează garanţia reală mobiliară în cazul declanşării procedurii 

insolvenţei debitorului obligaţiei garantate, Secţiunea a V-a Garanţia reală mobiliară în 
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cazul declanșării procedurii insolvenţei atât împotriva creditorului, cât şi a debitorului, iar 

Secţiunea a VI-a insolvenţa terţului debitor al garanţiei reale mobiliară. 

În cadrul secţiunii a VII-a sunt analizate aspecte de drept internaţional privat în ceea 

ce privește garanţiile reale mobilare în cadrul procedurii insolvenţei. 

Capitolul VII intitulat „Raportul juridic de garanţie reală mobiliară în dreptul 

internaţional privat român” analizează garanţiile reale și operaţiunile asimilate cu element 

de extraneitate. Elementul de extraneitate poate consta fie în faptul că una dintre părţile 

contractului este o persoană fizică sau juridică străină, fie prin faptul că pe parcursul 

derulării contractului părţile își schimbă domiciliul sau sediul naţional, fie prin aceea că 

bunul afectat garanţiei se afla iniţial în străinătate și este adus ulterior în România, etc. 

Capitolul VII este structurat în 10 secţiuni astfel: 

Secţiunea I examinează noţiuni generale cu privire la raporturile de drept 

internaţional privat în materia garanţiilor reale mobiliare  

Secţiunea a II-a analizează norme conflictuale generale cuprinse Legea nr. 105/1992 

iar Secţiunea a III-a norme conflictuale privind garanţiile reale mobiliare cuprinse în Titlul 

VI din Legea nr. 99/1999  

Secţiunea a IV-a examinează situaţia garanţiei reală asupra unui bun mobil corporal 

sau titluri de valoare negociabil, care se află în posesia creditorului, iar Secţiunea a V-a 

garanţia reală mobiliară a închirierii și a leasingului asupra bunurilor mobile incorporale 

sau a bunurilor mobile corporale care, potrivit destinaţiei lor, sunt deplasate în alt stat, 

precum şi a titlurilor de valoare negociabile, care nu sunt în posesia creditorului. 

Secţiunea a VI-a privește continuarea rangului de prioritate străin în România, iar 

Secţiunea a VII-a conservarea rangului de prioritate al garanţiei reale mobiliare obţinut în 

România faţă de terţii din străinătate  

Secţiunea a VIII-a tratează regimul de drept internaţional privat aplicabil garanţiilor 

reale constituite asupra unor bunuri mobile speciale, iar Secţiunea a IX-a garanţia 

mobiliară străină în forma rezervei dreptului de proprietate  

În cadrul Secţiunii a X-a sunt analizate aspecte privind executarea garanţiei reale 

mobiliare cu element de extraneitate 

Capitolul VIII „Concluzii” cuprinde concluziile desprinse de-a lungul întregii lucrări 

precum și propunerile de lege ferenda. 

Aprecierile personale şi propunerile de lege ferenda cu privire la regimul şi natura 
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juridică a garanţiilor reale mobiliare reglementate prin Legea nr. 99/1999 au avut ca scop 

determinarea şi în acelaşi timp încercarea de a corecta insuficienţele şi neclarităţile 

acestor dispoziţii legale cu privire la următoarele aspecte: a) operaţiunile asimilate 

garanţiilor reale; b) forma contractului de garanţie reală mobiliară; c) obiectul garanţiei 

reale mobiliare; d) efectuarea formalităţilor de publicitate a garanţiilor reale mobiliare; e) 

ordinea de prioritate a garanţiilor reale mobiliare; f) exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor părţilor contractului de garanţie reală mobiliară; g) executarea garanţiei. 

 
 
DRD. ILIE A. ALEXANDRU 
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