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“Chiar și după ce legile au fost scrise, ele nu trebuie să 
rămână tot timpul nemodificate”

Aristotel (384 B.C.–322 B.C.)



Tema 1 Transmiterea obligațiilorTema 1 Transmiterea obligațiilor

Tema 4 Restituirea prestațiilor

Tema 2 Transformarea obligațiilor

Tema 3 Stingerea obligațiilor



Cesiunea de creanță (art. 1.566-1.592 NCC)

Subrogația în drepturile creditorului (art. 1.593-1598 NCC)

Preluarea datoriei (art. 1.599-1.608 NCC)

Modalități
 

de transmitere 
a obligațiilor



Cesiunea de creanță

Felurile cesiunii de creanțăFelurile cesiunii de creanță

Transferul drepturilorTransferul drepturilor

 cu titlu gratuit - se completează cu dispozițiile din materia 
donației 

 cu titlu oneros - se completează cu dispozițiile de la vânzare - 
cumpărare

toate drepturile legate de creanță, inclusiv garanțiile și accesoriile
în cazul gajului cu deposedare trebuie acordul constituitorului la 

predarea posesiei bunului luat în gaj



Regula: toate

 

creanțele, indiferent de natura lor, obiect, modalități

 pot fi cesionate în totalitate sau

 

în parte

Excepția! 

Nu pot face obiectul unei cesiuni de creanță:

creanțele declarate de lege netransmisibile (alimentare, 
salariale, alocații, pensii)

creanța ce are ca obiect o altă prestație decât plata unei 
sume de bani, dacă cesiunea face obligația să fie în mod 
substanțial mai oneroasă

Limite



Cesiunea limitată sau interzisă prin convenția

 

cedentului cu 
debitorul

Limite

produce efecte față

 

de debitor

 

în următoarele situații:

debitorul a aprobat cesiunea

interdicția cesiunii nu este expres menționată iar cesionarul nu a 
cunoscut și nu trebuia să cunoască existența ei la data cesiunii

cesiunea privește o creanță ce are ca obiect o sumă de bani



Aspecte practice

Atenție:

Bunul gajat rămâne în custodia cedentului dacă constituitorul  
garanției se opune 

Cesiunea unei creanțe în bani nu poate fi afectată de o clauză de 
inalienabilitate

Creanța transmisă prin cesiune după intrarea în vigoare a NCC își 
păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data nașterii
creanței



Opozabilitatea

Față de debitor: de la acceptarea acestuia prin înscris cu dată 
certă a cesiunii sau de la primirea notificării privind cesiunea (pe 
suport hârtie sau în format electronic)

Atenție: atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, 
debitorul îi poate cere acestuia să prezinte dovada scrisă a 
cesiunii, sub rezerva suspendării plății

Între cesionarii succesivi este preferat cel care și-a înscris 
primul cesiunea la arhivă, indiferent de data cesiunii sau a 
comunicării către debitor 

Universalitatea de creanțe:

față de terți – numai din momentul înscrierii în arhivă

față de debitor – numai din momentul comunicării ei



Răspunderea 
pentru solvabilitate

Cesiunea cu titlu onerosCesiunea cu titlu oneros

Cesiunea cu titlu gratuitCesiunea cu titlu gratuit

Regula: Cedentul garantează existența creanței la data cesiunii, nu   
garantează solvabilitatea

Excepția: dacă s-a obligat în mod expres să garanteze 
solvabilitatea, se prezumă că este vorba de solvabilitatea 
debitorului la data cesiunii

În lipsă de stipulație contrară, cedentul cu titlu gratuit nu 
garantează nici măcar existența creanței

 

la data cesiunii



Răspunderea 
pentru evicțiune

Răspunderea cedentuluiRăspunderea cedentului

Cedentul răspunde ca și vânzătorul de rea-credință pentru viciile
ascunse:

dacă știa de insolvabilitatea debitorului la data cesiunii

dacă prin fapta sa proprie, singură sau concurentă cu a altei
persoane, cesionarul nu dobândește creanța în patrimoniu
sau nu o poate face opozabilă terților



Recomandări

Atenție:

Notificați debitorul dar și fideiusorul pentru a-i fi opozabilă
cesiunea de creanță!

Înscrieți cesiunea de creanță în AEGRM!



Cesiunea unei creanțe constatate
 

 
printr-un titlu nominativ, 
la ordin sau la purtător

Deși

 

regimul titlurilor nominative si al titlurilor de valoare este stabilit prin 
lege specială, NCC vine cu câteva precizări:

Creanțele încorporate în titluri nominative, la ordin sau la purtător nu se 
pot transmite prin simplul acord de voință al părților

În cazul titlurilor nominative, transmisiunea se menţionează atât pe 
înscrisul respectiv, cât şi în registrul ţinut pentru evidenţa acestora 

Pentru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul, efectuat potrivit 
dispoziţiilor aplicabile în materia cambiilor 



Cesiunea
 

unei
 

creanțe constatate
 printr-un titlu

 
nominativ, 

la ordin
 

sau
 

la purtător

Creanţa încorporată într-un titlu la purtător se transmite prin remiterea
materială a titlului

Debitorul care a emis titlul la purtător rămâne ţinut faţă de orice deţinător
de bună-credinţă, chiar dacă demonstrează că titlul a fost pus în circulaţie
împotriva voinţei sale 

Cel care a fost deposedat în mod nelegitim de un titlu la purtător nu îl
poate împiedica pe debitor să plătească creanţa celui care îi prezintă titlul
decât prin comunicarea unei hotărâri judecătoreşti prin care este obligat 
să refuze plata



Studiu comparativ

Cesiunea de creanță Cesiunea contractului
numai creditorul cedent își poate
substitui un terț (creditorul
cesionar)

nu este necesar acordul debitorului
pentru valabilitatea cesiunii

dupa îndeplinirea formalităților de 
opozibilitate debitorul cedat poate
plăti numai cesionarului

cedentul răspunde numai dacă s-a 
obligat în mod expres să garanteze
solvabilitatea la data scadenței

orice parte își poate substitui un 
terț, inclusiv debitorul

se face numai cu acordul celeilalte
părți 

contractantul cedat își poate păstra
dreptul de regres împotriva
cedentului

numai dacă s-a obligat în mod 
expres să garanteze executarea
contractului, cedentul va fi ținut ca 
un fideiusor pentru obligațiile
contractantului cedat



Subrogația
 în drepturile creditorului

Subrogația legală a fost extinsă și operează în folosul dobânditorului 
oricărui bun (nu numai imobil) care îl plătește pe titularul creanței însoțite
de o garanție (nu numai ipotecă imobiliară) asupra bunului respectiv 

S-au modificat condițiile de formă pentru valabilitatea subrogației
convenționale:

Subrogația consimțită de debitor: actul de împrumut și chitanța de 
plată să aibă doar dată certă, nu mai este necesară forma autentică

La subrogația consimțită de creditor se cere formă scrisă pentru 
opozabilitate față de terți



Preluarea datoriei

CondițiiCondiții

Obligația de a plăti o sumă de bani ori de a executa o altă prestație poate fi 
transmisă de debitor unei alte persoane:

printr-un contract încheiat intre debitorul inițial și noul debitor sub     
rezerva  aprobării creditorului

printr-un contract încheiat între creditor și noul debitor

Atentie!
Obligația transmisă prin preluare de datorie după intrarea în vigoare a NCC 
își păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data nașterii

 

obligației



Efecte

Debitorul inițial
(este eliberat)

Contract

 

preluare 
datorie

Noul debitor

În lipsa de stipulație 
contrară și

 

sub rezerva 
art. 1.601

Debitor insolvabil la 
data preluării iar 

creditorul a consimțit 
fără a cunoaște



Accesoriile creanței

Creditorul se poate prevala în contra noului debitor de toate drepturile pe 
care le are în legătură cu datoria preluată

Preia toate garanțiile, cu excepția celor ce nu pot fi despărțite de persoana 
debitorului

Fideiusorul și terțul ce au constituit garanții pentru realizarea creanței 
trebuie să își dea acordul cu privire la preluare pentru a fi obligați în 
continuare



Comunicarea preluării prin 
contract încheiat de debitor

        Creditorul 
         acceptă

Debitor inițial Noul debitor

Termen rezonabil de răspuns
Dacă ambii contractanți au comunicat creditorului preluarea -
răspunsul  urmează să fie dat în termenul care se împlinește cel din 
urmă
Preluarea se consideră refuzată dacă nu a răspuns în termen
Efecte înainte de acceptare: contractanții pot modifica, denunța 
contractul, iar cel ce a preluat datoria este obligat să îl elibereze pe 
debitor, executând obligația la timp 



Tema 1 Transmiterea obligațiilor

Tema 2 Transformarea obligațiilorTema 2 Transformarea obligațiilor

Tema 3 Stingerea obligațiilor

Tema 4 Restituirea prestațiilor



Novația

Felurile novațieiFelurile novației

Obiectivă: debitorul contractează față de creditor o obligație nouă care 
înlocuiește și stinge obligația inițială

Subiectivă: un debitor nou îl înlocuiește pe cel inițial care este eliberat de 
creditor, stingându-se obligația inițială (și fară consimțământul debitorului 
inițial)

Subiectivă: ca efect al unui contract nou, un alt creditor este substituit 
celui inițial față de care debitorul este eliberat, stingându-se obligația
veche



Garanțiile
 

creanței
 

novate

Ipotecile care garanteză creanța inițială nu însoțesc noua creanță decât 
dacă s-a prevăzut în mod expres

Când se schimbă debitorul: ipotecile legate de creanța inițială nu subzistă 
asupra bunurilor debitorului inițial și nici nu se strămută asupra bunurilor 
noului debitor (excepție: consimțământ)

Novația între creditor si unul dintre debitorii solidari:

ipotecile legate de vechea creanță sunt transferate numai asupra 
bunurilor  noului codebitor

ceilalți codebitori sunt liberați cu privire la creditor

Atenție! Creanța inițială subzistă dacă creditorul cere acordul 
codebitorilor/fideiusorilor ca aceștia să fie ținuți

 

de noua obligație, iar ei 
nu își exprimă acordul



Mijloace de apărare

Când novația are loc prin schimbarea debitorului, noul debitor nu poate 
opune creditorului mijloacele de apărare pe care le avea:

împotriva debitorului inițial și

nici cele pe care debitorul inițial le avea împotriva creditorului

Excepție: nulitatea absolută a actului din care s-a născut obligația

 

inițială



Tema 1 Transmiterea obligațiilor 

Tema 4 Restituirea prestatiilor

Tema 2 Transformarea obligațiilor

Tema 3 Stingerea obligațiilorTema 3 Stingerea obligațiilor



Stingerea obligațiilor

Moduri

 

de stingere

 

care duc

 

la realizarea

 

creanțeiModuri

 

de stingere

 

care duc

 

la realizarea

 

creanței

Moduri

 

de stingere

 

care nu duc

 

la realizarea

 

creanțeiModuri

 

de stingere

 

care nu duc

 

la realizarea

 

creanței

compensația

confuziunea

darea în plată

remiterea de datorie

imposibilitatea fortuită de executare



Compensația

Domeniu de aplicareDomeniu de aplicare

Operează de drept de îndată ce există două datorii certe lichide si 
exigibile, oricare ar fi izvorul lor, care au ca obiect o sumă de bani sau o 
anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură

Nu operează atunci când:

Creanța rezultă dintr-un act făcut cu intenția de a păgubi

Datoria are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de 
comodat

Are ca obiect un bun insesizabil 

Termenul de grație acordat pentru plata uneia dintre datorii nu împiedică 
compensația



Efectele compensației
 față

 
de terți

Compensația

 

nu are loc și

 

nici nu se poate renunța

 

la ea în detrimentului 
drepturilor dobândite de un terț

Atenție:

Debitorul care, fiind terț poprit, dobândește o creanță asupra       
creditorului popritor nu poate opune compensația împotriva acestuia

 Debitorul care putea să opună compensația și care a plătit datoria nu se 
mai poate prevala, in detrimentul terților, de privilegiile sau de ipotecile 
creanței sale

Fideiusorul poate opune în compensație

 

creanța

 

pe care debitorul principal o 
dobândește

 

împotriva creditorului obligației

 

garantate

Debitorul nu poate opune în compensație

 

creanța

 

pe care creditorul o 
datoreaza

 

fideiusorului



Confuziunea

NCC aduce un plus de informație

 

în această materie:

confuziunea nu operează dacă datoria și creanța se găsesc în același
patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite

dispariția cauzei care a determinat confuziunea face să renască obligația
cu efect retroactiv

NCC clarifică anumite efecte pe care le are:

confuziunea nu aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terți în 
legătură cu creanța stinsă pe acestă cale



Creditor ipotecar

Efectele confuziunii

Proprietarul bunului Ipoteca se stinge+

Ipoteca renaște 
dacă

 

creditorul
este evins

Creditor

Fideiusor

+ Debitor
Confuziunea 

profită 
fideiusorilor

+

Debitor principal

Creditor

Nu se stinge 
obligația
principală



Darea în plată

NCC aduce un plus de informație

 

în această materie:

Dacă prestaţia oferită în schimb constă în transferul proprietăţii sau al 
unui alt drept, debitorul este ţinut de garanţia contra evicţiunii şi de 
garanţia contra viciilor lucrului

Excepție: creditorul preferă să ceară prestaţia iniţială şi repararea 
prejudiciului

În aceste cazuri, garanţiile oferite de terţi nu renasc 



Remiterea
 

de datorie

NCC stabilește

 

anumite reguli importante:
Remiterea de datorie este totală, dacă nu se stipulează contrariul

Dovada remiterii se poate face prin orice mijloc de probă (art.1.499 NCC)

Poate fi expresă/tacită, cu titlu oneros/cu titlu gratuit

Renunțarea expresă la un privilegiu/ipotecă nu prezumă remiterea de 
datorie în privința creanței garantate

Remiterea de datorie făcută debitorului principal liberează pe fideiusor. 
Reciproca nu este valabilă

Remiterea de datorie față de unul dintre fideiusori: ceilalți rămân să 
garanteze numai pentru partea lor, dacă nu au consimțit la exonerarea lui



Imposibilitatea fortuită 
de executare

NCC clarifică anumite aspecte și încorporează doctrina

Debitorul este liberat când obligația nu mai poate fi executată din cauza 
unei forțe majore, a unui caz fortuit ori a unor evenimente asimilate 
acestora

Când imposibilitatea este temporară executarea se suspendă pentru un 
termen rezonabil, apreciat în funcție de durata și urmările evenimentului

Dovada imposibilității revine debitorului

Debitorul trebuie să notifice creditorului existența evenimentului

Debitorul răspunde pentru prejudiciul cauzat creditorului, dacă acesta nu 
primește notificarea într-un termen rezonabil



Tema 1 Transmiterea obligațiilor 

Tema 4 Restituirea prestațiilorTema 4 Restituirea prestațiilor

Tema 2 Transformarea obligațiilor

Tema 3 Stingerea obligațiilor



Restituirea prestațiilor

Cauzele restituiriiCauzele restituirii

Restituirea prestațiilor are loc ori de câte ori cineva este ținut, în virtutea 
legii, să înapoieze bunurile primite:

fără drept ori din eroare, sau 

în temeiul unui act juridic desființat ulterior cu efect retroactiv, sau

ale cărui obligații au devenit imposibil de executat din cauza unui 
eveniment de forță majoră, caz fortuit sau a unui eveniment asimilat 
acestora 

Restituirea are de asemenea loc atunci când ceea ce a fost prestat a avut 
în vedere o cauză viitoare care nu s-a înfăptuit



Modalități
 

de restituire

Regula:

 

restituirea se face în natură prin înapoierea bunului primit

Excepții:

 Restituirea prin echivalent, dacă restituirea nu poate avea loc în natură din 
cauza imposibilității sau a unui impediment serios

 Restituirea prin echivalent, dacă restituirea privește prestarea unor servicii 
deja efectuate

Atenție! 

Valoarea prestațiilor

 

se apreciză

 

la momentul în care debitorul a   primit ceea 
ce trebuie să restituie



Efectele restituirii față
 

de terți

Dacă bunul supus restituirii a fost înstrăinat/au fost constituite asupra lui 
drepturi reale:

acțiunea în restituire poate fi exercitată și împotriva terțului
dobânditor
trebuie avute în vedere și regulile de carte funciară, sau, după caz, 

de la uzucapiune, precum și efectul dobândirii cu bună-credință a 
bunurilor mobile

Celelalte acte juridice făcute în favoarea unui terț de bună - credință sunt 
opozabile adevăratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire



Gabriela Tănase

Senior Associate

gabriela.tanase@vf.ro

www.vf.ro

Prezentare

 

susținută

 

de:
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