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ABSTRACT: Law no. 193/2000 on unfair terms in contracts concluded between 
traders and consumers transposes into the Romanian legislation the Council Directive 
no. 93/13/EEC of 5 April 1993. The law aims at restoring the contractual balance 
significantly altered by the provision of unfair terms within consumer contracts. 
In this postmodern approach of the Romanian legislator, we recognize the recurrence 
of some general fundamental legal notions, points of co-incidence between the 
domestic legal order and the European, supranational one: lesion, cause, good faith.   
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Secţiunea I: Clauzele abuzive şi dezechilibrul contractual 
1. Definiţia noţiunii de clauză abuzivă. Intrarea explicită a luptei contra 

clauzelor abuzive în legislaţia română s-a produs prin intermediul Legii nr. 193/2000 
privind clauzele abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori1, care a 
preluat Directiva 93/13/CEE a Consiliului, din 5 aprilie 19932 adoptată în acest domeniu. 

După ce, prin art. 1 alin. (3), Legea nr. 193/2000 interzice comercianţilor să 
stipuleze clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, prin art. 4 califică 
drept abuzivă acea clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi 
care, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul 
consumatorului, prin înfrângerea cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ 
între drepturile şi obligaţiile părţilor3. Observăm din perspectiva subiectului nostru că 
termenii care jalonează definiţia clauzelor abuzive sunt dezechilibrul semnificativ între 

                                                
 Profesor univ. dr., Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 
ROMÂNIA. 
 
1 M. Of. nr. 560 din 10 noiembrie 2000; Legea nr. 193/2000 a fost modificată prin Legea nr. 65/2002 (M. Of. nr. 
52 din 25 ianuarie 2002) şi republicată (M. Of. nr. 1014 din 20 decembrie 2006). Articolele 1 şi 4 din această 
lege au fost ulterior incluse în Legea nr. 295/2004 privind Codul consumului (art. 76-80), publicată în M. Of. nr. 
593 din 01.07.2004. 
2 JOCE L 95 din 21 aprilie 1993. 
3 Definiţia o reproduce pe cea din art. 3 par. 1 al directivei comunitare din domeniu, care, în varianta franceză a 
textului, este următoarea: „Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est 
considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.” Adăugăm o 
observaţie referitoare la dreptul francez: profitând de caracterul minimal al directivei, legiuitorul francez declară 
abuzivă clauza care are „pour objet ou pour effet de créer…un desequilibre significatif…”, lărgind astfel aria de 
incidenţă a legii şi întărind protecţia consumatorilor. Totodată, în sintagma „pour objet ou pour effet” 
recunoaştem o influenţă stilistică dinspre dreptul concurenţei. 
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drepturile şi obligaţiile părţilor şi buna-credinţă, prin încălcarea cerinţelor căreia se 
creează dezechilibrul semnificativ, în detrimentul consumatorului. Analiza noţiunii de 
dezechilibru contractual este susceptibilă să ne dezvăluie o originală colaborare la 
construcţia postmodernă a clauzelor abuzive a unor noţiuni din dreptul comun, anume 
leziunea şi cauza, subliniată de altfel de relaţionarea explicită cu noţiunea de bună-
credinţă. 

2. Echilibru-dezechilibru contractual. Legea nr. 193/2000 este, se pare, 
prima din dreptul pozitiv român care introduce în ecuaţia unei definiţii noţiunea de 
echilibru contractual. Cu toate acestea, la fel ca şi sursa ei comunitară, nu o defineşte4. 
Dificultăţile de definire par să provină din natura fluidă a noţiunii de echilibru 
contractual, greu de ţintuit prin criterii precise, pe modelul gândirii tradiţionale. De 
aceea, achiesăm la propunerea unei autoare5, de a se recurge la analiza de tip sistemic. 
Ca sistem, conţinutul contractului cuprinde mai multe elemente, în interacţiune unele cu 
altele. Pe de o parte, contractul reprezintă un ansamblu de drepturi şi obligaţii care 
permit realizarea schimbului economic6, pe de altă parte, reprezintă însuşi schimbul 
economic între prestaţii. Totodată, cu cât un contract este mai complex – şi tocmai 
complexitatea este specifică, în general, contractelor de consum – simplului schimb între 
prestaţii i se adaugă numeroase alte clauze care stabilesc raporturi complementare între 
părţi7. Dacă adăugăm şi faptul că un contract are, de cele mai multe ori, o existenţă 
temporală, ale cărei momente pot influenţa relaţiile dintre părţi8, înţelegem că echilibrul 
său constă  într-o calitate specială a conţinutului. Este vorba de o anume potrivire între 
drepturile şi obligaţiile părţilor, o justă repartizare a acestora, privite global, atât static, 
cât şi diacronic, pe întreaga durată a manifestării sale. În consecinţă, putem spune că, din 
punct de vedere static, echilibrul contractual reprezintă „l’état d’harmonie du contenu du 
contrat apprécié dans sa globalité et caracterisé par sa diversité”,9 iar din punct de 
vedere dinamic desemnează „la stabilité relative de ce même contenu et se caractèrise 
alors par sa fragilité.”10  

Prin opoziţie, dezechilibrul contractual înseamnă nepotrivire, discrepanţă 
între elementele conţinutului contractului, adică alterarea globală a armoniei sale, 
înclinarea unuia sau altuia dintre talgerele balanţei justului contractual, fie că aceasta 
afectează însăşi naşterea contractului, fie că atinge executarea lui.  

3. Ce fel de dezechilibru ? Care sunt însă trăsăturile dezechilibrului 
contractual vizat de legea nr. 193/2000 ? Trei precizări configurează răspunsul la această 
întrebare.  

                                                
4 Nu putem trece cu vederea că şi în doctrină dezbaterile privind echilibrul contractual sunt de dată recentă, 
pentru că însuşi acest concept este de puţin timp cercetat. 
5 L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, LGDJ, 2002, p. 157 – 160. 
6 Evident, avem în vedere contractul tipic, sinalagmatic. 
7 Modalităţi de plată, asigurări facultative, exonerări ori agravări de răspundere, clauze atributive de competenţă, 
reguli de drept aplicabile etc. 
8 „L’équilibre contractuel est une notion à multiples facettes en ce qu’elle peut revêtir  différents aspects et 
couvre les différentes étapes de la vie du contrat” (S. Pech-Le-Gac, La proportionnalité en droit privé des 
contrats, LGDJ, 2000, nr. 50).  
9 Traducerea textului:”starea de armonie a conţinutului contractului, apreciat în globalitatea sa şi caracterizat prin 
diversitatea sa” (L. Fin-Langer, op. cit., p. 194). 
10 Traducerea textului: „stabilitatea relativă a aceluiaşi conţinut şi se caracterizează atunci prin fragilitatea sa 
(ibid.). 
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Prima porneşte de la constatarea că, din corpul Legii nr. 193/2000, lipseşte un 
întreg articol al directivei clauzelor abuzive, anume art. 4. Dat fiind caracterul minimal al 
directivei, absenţa par. 2 din acest text poate fi interpretată ca o măsură mai strictă de 
protejare a consumatorilor, ceea ce legea comunitară permite în mod explicit11. Absenţa 
par. 1 văduveşte însă legea română de esenţiale instrumente de desluşire a propriului său 
sens, obligându-ne să recurgem la o interpretare mediată de norma comunitară. Potrivit 
acesteia, caracterul abuziv al unei clauze contractuale se apreciază ţinându-se seama de 
natura bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului, precum şi, la momentul 
încheierii contractului, de toate circumstanţele care privesc încheierea sa şi, de asemenea, 
de toate celelalte clauze ale contractului, sau ale altui contract de care acesta depinde12. 
Prin urmare, în materia clauzelor abuzive ceea ce se urmăreşte este înlăturarea 
dezechilibrului contractual din perspectivă statică, surprins în secvenţa de timp care 
implică încheierea contractului şi împrejurările care o preced13. 

A doua precizare urmăreşte să identifice natura dezechilibrului imputat 
clauzei suspectate ca abuzivă. Dacă legea ar urmări restabilirea unui echilibru înţeles ca 
„echivalenţă în satisfacerea intereselor prezente şi a riscurilor asumate”14, ar însemna că 
echilibrul vizat este subiectiv. Dacă însă ar avea în vedere doar echilibrul privit ca 
echivalenţă a prestaţiilor,  acesta ar fi obiectiv. După cum, ambele tipuri de echilibru pot 
constitui obiectivele actului normativ analizat. 

Potrivit unui autor, echilibrul subiectiv este atins întotdeauna, sub rezerva de 
a fi ocrotită „calitatea consimţământului părţilor”15: „odată voinţa prezervată, contractul 
atinge cu necesitate un echilibru certamente subiectiv şi contingent”16. Teza are valoare 
absolută în sistemul clasic al autonomiei de voinţă, întemeiat pe ficţiunea egalităţii şi 
libertăţii părţilor. Dreptul consumului pleacă însă de la o altă premisă: inegalitatea de 
facto a părţilor, cu consecinţa imposibilităţii de principiu a libertăţii consimţământului 
consumatorului. Acesta, simplu atom izolat în plasa relaţiilor comerciale, este, mai ales 
în cazul contractelor de adeziune, privat de puterea de a negocia, captiv al unor contracte 
lungi, complexe, greu sau imposibil de înţeles17. În consecinţă, indiciul pe care ni-l oferă 
textul art. 4 din legea nr. 193/2000, anume că poate fi suspectată ca abuzivă numai „o 

                                                
11 Art. 4 par. 2 din Directiva nr. 93/13/CEE exclude de sub incidenţa legii clauzele prin care se defineşte obiectul 
principal al contractului şi clauzele care privesc adecvarea dintre preţ sau remuneraţie, pe de o parte, şi serviciile 
sau bunurile ce trebuie furnizate în contraprestaţe, pe de altă parte, sub condiţia ca aceste clauze să fie redactate 
într-o manieră clară şi comprehensibilă. Întrucât textul nu a fost preluat de legea română, protecţia acesteia 
împotriva clauzelor abuzive se extinde considerabil (v. infra nr. 4). 
12 Textul în varianta franceză este următorul: „… le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprecié en 
tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la 
conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’ à toutes les autres 
clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.” 
13 Din punct de vedere dinamic, echilibrul contractual se caracterizează prin precaritate: el este vulnerabil atât 
sub impactul comportamentului părţilor – iar regulile răspunderii contractuale ori alte norme speciale asigură 
restabilirea sa, cât şi al evoluţiei contextului juridic, economic, monetar şi tehnic, refacerea lui în această situaţie 
fiind legată de admiterea teoriei impreviziunii (v. pe larg L. Fin-Langer, op. cit., p.183-194).  
14 L. Grynbaum, Le contrat contingent: l’adaptation du contrat par le juge sur habilitation du législateur, LGDJ, 
2004, nr. 43. 
15 Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, essai d’une théorie, LGDJ, 2000, p. 308, nr. 364. 
16 Ibid. 
17 Consumatorii „se voient ainsi imposer des clauses auxquelles ils n’ont pas vraiment consenti ou qu’ils n’ont 
pas eu le loisir de discuter.” (J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, PUF, 1996, p. 348). 
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clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul”, în sensul că 
acestuia nu i-a stat în putinţă „să influenţeze natura ei”, ne conduce la ideea că tipul de 
dezechilibru sancţionat de lege este cel subiectiv. 

În forma în care însă directiva europeană a fost transpusă în dreptul intern 
nu este exclus nici dezechilibrul de tip obiectiv, ca absenţă a echivalenţei prestaţiilor, cel 
care „est uniquement l’affaire d’un tiers (le juge) à qui il est demandé si, de son point de 
vue, le contrat est équitable dans les termes ou il a été formé”18. Numai din această 
perspectivă putem înţelege incidenţa legii şi asupra clauzelor care privesc raportul dintre 
„preţul şi remuneraţia, pe de o parte, şi serviciile sau bunurile de furnizat în 
contraprestaţie, pe de altă parte”19. 

Putem conchide aşadar că legea română asigură însănătoşirea contractului 
de consum prin reechilibrarea acestuia, atât din punct de vedere subiectiv, cât şi obiectiv.  

A treia precizare încearcă desluşirea expresiei utilizate de lege: dezechilibru 
semnificativ. Ce se poate înţelege prin această sintagmă, aceeaşi în versiunea franceză a 
directivei europene ? Cum dicţionarele nu prea ne sunt folositoare în acest caz20, ni se 
pare utilă invitaţia unei autoare21, de a ne arunca privirea şi în alte versiuni ale directivei 
93/13/CEE. Dintre acestea, cea mai explicită pare a fi versiunea germană, care afirmă că 
o clauză poate fi declarată abuzivă în caz de „disproporţie considerabilă şi nejustificată 
între drepturile şi obligaţiile părţilor”22. Prin urmare, în intenţia legiuitorului comunitar 
şi, implicit, a celui român, doar o dizarmonie gravă, o fractură a justului contractual, este 
aptă să impună curăţarea acestuia de clauzele abuzive. Contractul dezechilibrat care 
reclamă intervenţia legii este în consecinţă, potrivit unei opinii doctrinare, contractul 
care şi-a pierdut utilitatea socială şi personală: „Le critère de l’utilité du contrat justifie 
donc l’appréciation in concreto du contrat, car seul le juge est en mesure d’estimer 
l’utilité réelle du contrat”23.  

Aceste trăsături ale dezechilibrului contractual vizat prin sancţionarea 
clauzelor abuzive mărturisesc permanenţa unor noţiuni fundamentale ale dreptului 
comun, puncte de co-incidenţă dintre ordinea juridică internă şi cea supraetatică 
europeană. 

 
Secţiunea a II-a: Relaţia dintre clauzele abuzive şi dreptul comun  
4. Clauzele abuzive şi leziunea. Relaţia dintre leziune şi clauzele abuzive în 

dreptul român al consumului este conturată de utilizarea criteriului comunitar al 
„dezechilibrului semnificativ”, dar şi de omiterea restricţiei conţinute de art. 4 par. 2 al 
directivei 93/13/CEE. În consecinţă, de vreme ce dezechilibrul semnificativ poate privi, 
în legea română, chiar şi adecvarea dintre preţ/remuneraţie, pe de o parte, şi 
serviciile/bunurile ce trebuie furnizate în contraprestaţie, pe de altă parte, putem admite 

                                                
18 Ph. Stoffel-Munck, op. cit., nr. 364, p. 308. 
19 Directiva 93/13/CEE, art. 4 par. 2. 
20 Sinonimele pe care ni le oferă acestea – important, însemnat, potrivit, d.e., DEI – ne lasă în aceeaşi 
incertitudine semantică.  
21 É. Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, 2006, p. 140. 
22 Ibid. 
23 L. Fin-Langer, op. cit., p. 319. 



 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                         

 

  

fără dubii că, sub incidenţa legii nr. 19372000, operează – ca modalitate de desfiinţare a 
clauzelor contractuale, la limită a contractului însuşi – leziunea24.  

Pentru a avea reprezentarea acestei adevărate „revoluţii” în dreptul 
contractelor, este necesară o scurtă biografie a leziunii. 

4.1. Leziunea în dreptul comun al contractelor. Noţiunea de leziune s-a 
cristalizat în legătură cu principiul echivalenţei prestaţiilor şi, mai precis, cu teoria 
„preţului just”, dezvoltată de canoniştii Evului Mediu occidental25. În special Sfântul 
Toma d’Aquino, unul din fondatorii teoriei, a generalizat egalitatea aritmetică a lui 
Aristotel, „considerând că preţul just există atunci când se poate constata o egalitate 
perfectă între două prestaţii, ţinând cont de ansamblul circumstanţelor contractuale”26. 
Întrucât concepţia creştină respingea ideea de câştig şi profit, considerate păcate, 
prezervarea justiţiei absolute, înţeleasă ca justiţie comutativă, impunea echivalenţa 
perfectă între schimburile contractuale. În consecinţă, resciziunea pentru leziune a fost 
privită ca sancţiune firească pentru orice depăşire a justului preţ, indiferent de natura 
prestaţiei.  

Ideea echităţii în contracte, în sensul de echivalenţă a prestaţiilor, a fost 
recepţionată şi în doctrina laică27, dar nu a putut cuceri integral dreptul pozitiv şi 
jurisprudenţa deoarece s-a lovit de pragmatismul principiului securităţii schimburilor. În 
plus, cu timpul, a câştigat teren protestantismul care accepta ca morală obţinerea unor 
profituri moderate şi care, prin gândirea economică a lui Calvin, a creat omul de afaceri 
al Evului Mediu. De asemenea, evoluţiile doctrinare dinlăuntrul bisericii catolice însăşi 
au condus la o concepţie subiectivă asupra justului preţ: orice preţ liber consimţit, în 
raport de circumstanţele contractului, este legitim. De aici, până la Codul napoleonian28, 
care a consacrat dogma autonomiei de voinţă şi a excomunicat leziunea dintre cauzele 
apte să anihileze un contract, trecând prin filosofia Luminilor şi Revoluţia franceză, 
drumul a fost în linie dreaptă. 

Într-adevăr, potrivit teoriei voluntariste, contractul este un acord al voinţelor 
şi nu un schimb între patrimonii. Or, din moment ce acordul există, contractul este nu 
numai valabil, ci şi just, indiferent de conţinutul său şi de raportul valoric dintre prestaţii. 
Din această perspectivă, leziunea, ca ruptură a justiţiei comutative, este un nonsens. În 
fond, încheierea unui contract dezechilibrat din punct de vedere obiectiv exprimă 
libertatea de a fi lezat iar echivalenţa prestaţiilor este configurată potrivit voinţei părţilor, 
                                                
24 În Codul civil, se ştie, nu vom întâlni nici o preocupare specială pentru asigurarea echilibrului prestaţiilor, cu 
excepţia unor dispoziţii speciale prin care sunt interzise clauzele care ar putea antrena destabilizarea raporturilor 
dintre părţi (de pildă, în contractul de societate, este declarată nulă clauza leonină - art. 1513 C. civ. rom.). 
25 Epoca s-a caracterizat prin acţiunea Bisericii catolice îndreptată spre corijarea exceselor dreptului roman, 
deosebit de atent la conservarea securităţii juridice, dar insensibil la fundamentele morale ale relaţiilor 
interumane în plan juridic (v. L. Fin-Langer, op. cit., p. 10). 
26 D. Berthiau, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, LGDJ, 1999, nr. 670. 
27 Mult mai târziu, Pothier scria: „c’est une règle de l’équité qui doit régner dans tous les contrats, que l’une des 
parties qui n’a pas l’intention de faire une donation à l’autre, ne peut être obligée à lui donner que l’équivalent de 
ce que l’autre, de son côté, lui a donné, ou s’est obligée de lui donner. Si on l’oblige à donner plus, l’équité qui 
consiste dans l’égalité est blessée, et le contrat est inique” (Œvres de Pothier, T.V, Traité de l’usure, p. 414, nr. 
55, cf. L. Fin-Langer, op. cit., p. 13). Traducerea textului: „regula echităţii trebuie să domnească în toate 
contractele, încât una din părţi care nu are intenţia să facă o donaţie celeilalte să nu poate fi obligată să-i dea 
decât echivalentul a ceea ce cealaltă, de partea sa, i-a dat, sau s-a obligat să-i dea. Dacă este obligată să dea mai 
mult, echitatea care constă în egalitate este rănită şi contractul este inechitabil.” 
28 Prin art. 1118 C. civ. fr. 
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nu impusă acestora ca raport material. După cum, în ipoteza în care libertatea de a 
contracta ar fi afectată, contractul devine anulabil în temeiul unuia dintre viciile de 
consimţământ enumerate la art. 953 C. civ. rom., printre care nu figurează şi leziunea29.  

Codul civil român a preluat, odată cu prevederile Codului civil francez, şi o 
anume ambiguitate în tratarea leziunii: deşi este considerată exclusiv ca dezechilibru 
valoric între prestaţii, conservă totuşi o finalitate proteguitoare a consimţământului, 
implicată în recunoaşterea dreptului la acţiunea în resciziune doar, în anumite condiţii, 
minorului30. Însăşi definiţia doctrinară curentă stă mărturie a acestei confuzii: „Leziunea 
este acel viciu de consimţământ care constă în disproporţia vădită de valoare între două 
prestaţii.”31 Abstracţie făcând de lipsa de coerenţă logică a definiţiei32, ea relevă 
opţiunea legiuitorului român – inevitabilă de altfel - pentru concepţia obiectivă asupra 
leziunii. Este exclus astfel recursul la analiza circumstanţelor încheierii contractului, 
deoarece ar fi inutil. Într-adevăr, identificarea unui viciu de voinţă precum eroarea sau 
violenţa economică33, prezumate de Pothier34 ca surse ale leziunii, ar impune incidenţa 
altor cauze de nulitate a actului: anularea pentru vicierea consimţământului prin eroare în 
primul caz, anularea pentru violenţă morală sau, eventual, nulitatea absolută pentru 
cauză imorală sau ilicită, în cel de-al doilea35.  

Aşadar, întrucât, pe de o parte, leziunea înseamnă un deficit de echilibru 
economic în conţinutul contractului şi, pe de altă parte, contractul este prezumat a se 
sprijini pe echilibrul voit liber de părţile sale, deci pe un echilibru subiectiv, a cărui sursă 
este autonomia de voinţă, leziunea nu este recunoscută drept cauză de nulitate a 
contractului. 

4.2. Leziunea în contractul de consum. Directiva 93/13/CEE a Consiliului 
a fost respectuoasă cu tradiţia juridică a statelor membre şi, prin par. 2 al art. 4, a exclus 
din spaţiul de incidenţă a legii clauzele care privesc „adecvarea între preţ şi remuneraţie, 
pe de o parte, şi serviciile sau bunurile de furnizat în contraprestaţie, pe de altă parte”, 

                                                
29 Similar art. 1109 C. civ. fr. 
30 Exemplificăm cu art. 951 C. civ. rom., 1157-1160 C. civ. rom., 1162-1164 C. civ. rom. Această idee este 
confirmată de art. 1165 C. civ. rom., potrivit căruia „Majorul nu poate, pentru leziune, să exercite acţiunea în 
resciziune”. Păstrată fiind aceeaşi finalitate, dreptul la acţiunea în resciziune a fost şi mai mult limitat prin 
prevederile art. 25 din Decretul nr. 32/1954: „De la data intrării în vigoare a decretului privitor la persoanele 
fizice şi persoanele juridice, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la acţiunea în anulare pentru leziune (art. 
951, art. 1157, art. 1159, art. 1164 C. civ., n.n.) se restrânge la minorii care, având vârsta de paisprezece ani 
împliniţi, încheie singuri, fără încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, acte juridice pentru a căror validitate nu se 
cere şi încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare, dacă aceste acte le pricinuiesc vreo vătămare.” 
31 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil, Edit. Şansa, Bucureşti, 1995, p. 140. Mai adecvată 
textului legal ni s-ar părea următoarea definiţie a leziunii: cauză specifică de anulare a actelor juridice încheiate 
de minorii mai mari de 14 ani singuri, fără încuviinţarea reprezentantului legal, acte pentru a căror validitate nu 
este necesară încuviinţarea autorităţii tutelare, dacă prin actele respective li se aduc prejudicii. Ar fi tăiată astfel 
orice posibilă corelare cu vreun viciu de consimţământ, ca şi cu amploarea disproporţiei valorice dintre prestaţii. 
Leziunea nu este, în fond, în accepţiunea legii române, decât un mijloc particular de protecţie a incapabililor 
minori.     
32 Cum disproporţia dintre prestaţii implică un raport cuantificabil economic, matematic, este evident că definitul 
nu face parte din genul proxim. 
33 Aceasta ar consta în starea de nevoie, de constrângere economică în care s-ar afla o parte, căreia aceasta nu i se 
poate sustrage, stare exploatată de cocontractantul său, prin stabilirea unui preţ disproporţionat; cu alte cuvinte, 
prin impunerea unui contract dezechilibrat, inechitabil.  
34 Pothier, Œuvres de Pothier, T. 3, p. 222-223, nr. 353, cf. L. Fin-Langer, op. cit., n. nr. 207, p. 76. 
35 V. infra nr. 5. 
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adică a exclus leziunea Această excepţie a fost preluată de statele membre în opera de 
transpunere legislativă a directivei. Legiuitorul român de dinainte de aderarea României 
la Uniunea Europeană a omis-o însă, dar, în acelaşi timp, a preluat literal criteriul 
„dezechilibrului semnificativ”. Cum această omisiune are semnificaţia unei protecţii mai 
exigente a consumatorilor şi cum o interpretare contra legem nu este admisibilă, trebuie 
să constatăm că legea nr. 193/2000 este vehiculul care a introdus în ordinea juridică 
română principiul echilibrului contractual şi leziunea ca temei al ineficacităţii 
contractelor36.  

Afirmaţia trebuie circumstanţiată. Într-adevăr, lipsa de echivalenţă valorică 
dintre prestaţiile principale ale unui contract de vânzare-cumpărare de consum, de pildă, 
înseamnă leziune, ceea ce nu conduce însă la desfiinţarea mecanică a actului juridic. În 
viziunea legii, absenţa echivalenţei prestaţiilor nu este sinonimă cu absenţa echilibrului, 
în condiţiile în care echivalenţa nu este decât unul din criteriile de apreciere a 
conţinutului contractului. Or, am arătat, spiritul art. 4 par. 1 al Directivei  93/13/CEE37, 
impune întreprinderea unei analize globale şi circumstanţiate a întregului contract, iar 
sancţiunile legale se aplică numai dacă dezechilibrul este „semnificativ”, susceptibil deci 
să afecteze însăşi utilitatea contractului.  

Această soluţie depăşeşte cadrul justiţiei comutative, pentru a se înscrie în 
ceea ce s-a denumit în doctrină  justiţie contractuală38. Dar o justiţie contractuală 
modelată de evul nostru; deşi tot de sorginte aristotelică, aceasta nu caută să 
(re)stabilească o echivalenţă perfectă între prestaţii, oricum utopică în viaţa reală, mai 
ales în cea a afacerilor, ci să impună o cale de mijloc, prin care să se concilieze interesele 
opuse ale părţilor – profesionist şi consumator. Consacrarea de către dreptul pozitiv a 
principiului echilibrului contractual – chiar într-un domeniu limitat, al contractelor de 
consum – ne pare, în consecinţă, legată conceptual de principiul egalităţii contractuale, 
din perspectiva unei justiţii distributive. Şi ambele aceste principii sunt piese importante 
într-o novo ordo juridică, alături de prefiguratul deja, de o parte a doctrinei, principiu al 
fraternităţii contractuale, expresie a ideii de justiţie socială, în virtutea căruia „fiecare 
dintre contractanţi este obligat să ţină cont, dincolo de propriul său interes, de interesul 
contractului şi al celeilalte părţi, punându-se în serviciul acestora, chiar acceptând 
anumite sacrificii, în vederea unei înţelegeri a încheierii, executării şi menţinerii 
contractului ca bază a colaborării”39. 

Revenind la chestiunea leziunii, ne apare evident că schimbarea perspectivei 
din care este acum abordată problema acesteia, faţă de epoca medievală, este implicată 
în schimbarea paradigmei existenţiale. Asistăm de fapt, în opinia noastră, la o re-scriere 
a principiului medieval şi creştin al justiţiei într-o Europă secularizată. Şi, cum 
Judecătorului Suprem din gândirea teologică a Sfântului Toma d’Aquino, nu i-a fost 
recunoscută autoritatea în Constituţia Europei unite, cum omul de afaceri şi 
consumatorul au devenit modelul umanităţii contemporane iar păcatul comerţului şi al 

                                                
36 Credem totodată că nici aplicarea criteriului efectului util în interpretarea legii române, în sensul că aceasta 
trebuie să servească obiectivul comunitar privind consolidarea pieţei interioare, nu ar putea invalida constatarea 
enunţată. Considerăm cu privire la acest aspect că determinarea „dezechilibrului semnificativ” prin mecanismul 
stabilit de lege nu implică riscul afectării securităţii juridice a schimburilor economice. 
37 V. supra nr. 3. 
38 L. Fin-Langer, op. cit., p. 444. 
39 C. Thibierge, Libres propos sur la transformation du droit des contrats, RDTciv., 1997, p. 383, nr. 32. 
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căutării profitului sunt acum virtuţi, era firesc ca recurentele valori ale moralei creştine – 
mila şi iubirea aproapelui - să-şi revendice o altă formă şi o altă sursă, nu alta decât 
însăşi legea (supra)etatică.  

5. Clauzele abuzive şi cauza. În măsura în care legea nr. 193/2000 impune, 
în vederea determinării existenţei şi a intensităţii dezechilibrului contractual, verificarea 
prestaţiilor reciproce ale părţilor, în măsura în care aprecierea conţinutului contractului 
presupune utilizarea unor criterii precum reciprocitatea, comutativitatea, echivalenţa, 
proporţionalitatea şi în măsura în care dezechilibrul „semnificativ” constă în pierderea 
utilităţii contractului, a rostului său atât la nivel individual, cât şi la nivel social, putem 
întrezări în spatele reglementării clauzelor abuzive, discretă, noţiunea de cauză40.  

Potrivit unei distincţii deja tradiţionale, cauza juridică poate fi imediată şi 
mediată. Cauza imediată – causa proxima – constă în contraprestaţia obligaţiei 
debitorului41. Ea este întotdeauna aceeaşi în contractele de acelaşi tip. În acest sens 
vorbim despre cauza obligaţiei, a cărei absenţă este sancţionată de art. 966 C. civ. rom. 
cu nulitatea absolută. Aprecierea din punct de vedere cantitativ a echilibrului contractual, 
prin utilizarea criteriilor de simetrie a prestaţiilor – reciprocitatea şi comutativitatea – 
evocă tocmai acest înţeles al noţiunii de cauză. În schimb, controlul calitativ al 
echilibrului contractual nu pare susceptibil să poată fi asigurat prin folosirea acestui 
instrument. Într-adevăr, noţiunea de cauză a obligaţiei se referă la contraprestaţia 
juridică, nu la contraprestaţia economică. De aceea ea  permite doar să se constate dacă 
există sau nu, pe cele două talere ale balanţei echilibrului contractual, prestaţii reciproce, 
dar nu răspunde la întrebarea dacă acul balanţei indică starea de echilibru, deci dacă 
acele prestaţii sunt echivalente sau proporţionale42. În consecinţă, causa proxima nu 
poate fi utilizată pentru sancţionarea dezechilibrelor contractuale parţiale43, când, de 
pildă, obligaţiei consumatorului îi corespunde o contraprestaţie din partea 
profesionistului, dar aceasta este insuficientă. De altfel, în materia contractelor de 
consum un asemenea instrument ar fi redundant, de vreme ce aici poate opera 
ineficacitatea pentru leziune.      

Noţiunea de cauză mediată este produsul unei subiectivizări a cauzei, până 
în punctul în care devine cauză a contractului, permiţând integrarea motivelor care au 
determinat părţile să contracteze. Cauza din spatele consimţământului „est un pourquoi, 
un but, une raison; elle est, pourrait-on dire encore, l’intérêt (en particulier l’intérêt 

                                                
40 Interesul analizei noţiunii de cauză în contextul contractelor de consum excede limitele domeniului acestora, 
pentru că ar putea evidenţia un instrument utilizabil de teoria generală a contractului, în cazul contractelor 
dezechilibrate. 
41 În contractele sinalagmatice. 
42 „…la cause permet seulement de rechercher  l’existence d’une contrepartie réelle mais non équivalente” (L. 
Fin-Langer, op. cit., p. 505). 
43 Cu toate acestea, jurisprudenţa noastră a utilizat uneori noţiunea de cauză cu acest înţeles, pentru declararea 
nulităţii unor contracte lezionare. Printr-o interpretare extensivă a art. 1303 C. civ. rom., s-a avut în vedere 
criteriul obiectiv, al disproporţiei prea mari, nesusceptibile de o justificare normală, între cuantumul preţului şi 
valoarea reală a bunului. Potrivit acestui text, preţul serios este preţul „care constituie o cauză suficientă a 
obligaţiei luate de vânzător de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului ce formează obiectul vânzării” 
(Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1542 din 16 iunie 1973, nepublicată, în I.G. Mihuţă, Repertoriu de practică 
judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975, Edit. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 127). Menţionăm că ineficacitatea pentru cauză parţială este 
admisă de C. civ. rom. doar în câteva cazuri particulare (d.e art. 1311, art. 1347). 
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économique) du contractant au contrat”44. Cu acest înţeles este susceptibilă cauza 
juridică de a fi nelicită sau imorală, în măsura în care ar fi prohibită de legi, contrarie 
bunelor moravuri şi ordinii publice, potrivit art. 968 C. civ. rom. Şi, tot cu acest înţeles 
constituie un instrument de control al calităţii echilibrului contractual. Căci, aşa cum au 
arătat unii autori45, cauza, privită ca interes, ca scop, este axul care organizează structura 
contractului şi-i asigură coerenţa. Contractul dezechilibrat suferă de un deficit de 
coerenţă tocmai pentru că îi lipseşte într-o măsură mai mare sau mai mică interesul. 
Aşteptările „rezonabile”46 ale consumatorului legate de încheierea şi executarea 
contractului nu pot fi satisfăcute, contractul însuşi devine „lipsit de raţiune”47. Aşa fiind, 
este firesc ca elementul de referinţă pentru aprecierea existenţei sau inexistenţei cauzei, 
cum şi pentru evaluarea caracterului „semnificativ” al dezechilibrului, să-l constituie 
contractul în globalitatea sa: clauza abuzivă, „prin ea însăşi sau împreună cu alte 
prevederi din contract” privează contractul de cauză – integral sau parţial – şi, implicit, 
compromite grav echilibrul acestuia48. 

În fine, problematica generată de noţiunea de cauză-scop, ca instrument de 
identificare a clauzelor abuzive, este strâns legată de precizarea conţinută în art. 4 din 
legea nr. 193/2000 privind „cerinţele bunei-credinţe”, contrariate prin dezechilibrarea 
contractului în detrimentul consumatorului. 

6. Clauzele abuzive şi buna-credinţă. Propunem examinarea acestei 
chestiuni pornind de la o constatare: în timp ce legea română a preluat din directiva 
europeană raportarea dezechilibrului semnificativ la exigenţele bunei-credinţe49, legea 

                                                
44 J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, 25-ème édition, PUF, 1997, nr. 58. Traducere: …”este un de ce, un 
scop, o raţiune; ea este, am mai putea spune, interesul (în particular interesul economic) al contractantului de a 
contracta.” 
45 J. Rochfeld, Cause et type de contrat, LGDJ, 1999, nr. 197 şi urm. 
46 Unul din considerentele directivei 93/13/CEE invită profesionistul „să ţină cont de interesele legitime” ale 
cocontractantului său. Directiva nu se referă totuşi direct la aşteptările legitime sau rezonabile ale 
consumatorilor. Cu toate acestea, în doctrină se apreciază că principiul protecţiei încrederii legitime este 
subînţeles în dispoziţiile legii comunitare (É. Poillot, op. cit., nr. 604, p. 267). 
47 În jurisprudenţa franceză a fost intens dezbătută o soluţie a Curţii de casaţie care a declarat ca abuzivă clauza 
limitativă de răspundere inserată într-un contract tip standardizat de curierat rapid. În speţă, societatea 
Chronopost nu şi-a îndeplinit obligaţia de a preda la destinaţie, în termenul prevăzut în contract, un plic cu 
documentaţia necesară participării la o licitaţie, ceea ce a condus la excluderea expeditorului din concurs. 
Instanţa a decis că „datorită neîndeplinirii acestei obligaţii esenţiale (obligaţia de a preda scrisorile într-un termen 
determinat, cu fiabilitate şi celeritate), clauza limitativă de responsabilitate din contract, care contrazicea puterea 
angajamentului luat, trebuia reputată ca nescrisă”. Din considerentele hotărârii a rezultat că judecătorii au 
apreciat că obligaţia asumată de Chronopost de a transmite rapid, într-un termen precis convenit, corespondenţa 
care asigura participarea expeditorului la un concurs de oferte, a constituit cauza încheierii de către acesta din 
urmă a contractului; că, nerespectarea acestei obligaţii i-a cauzat un prejudiciu major (pierderea unei şanse), care 
nu poate fi acoperit echitabil doar cu valoarea cheltuielilor de expediţie, cum se prevăzuse în contract (Cass. 
Com. 22 oct. 1996, cf. S. Le Gac-Pech, op. cit., nr. 259). Această decizie a rezolvat raporturi contractuale 
comerciale, între profesionişti, printr-o lectură consumeristă a prevederilor dreptului comun (art. 1131 C. civ. fr, 
prin prisma art. L. 132-1 C. consom.). Cu atât mai mult deci raţionamentul este aplicabil în contractele de 
consum.  
48 Trebuie să semnalăm că o parte a doctrinei franceze, pornind de la insuficienţele concepţiei obiective a cauzei, 
propune o teorie monistă a cauzei, de inspiraţie subiectivă. Cauza este, în această viziune, „scopul contractual 
comun părţilor sau urmărit de către una dintre ele şi luat în calcul de către cealaltă; lipsa de cauză ar consta în 
imposibilitatea pentru părţi de a atinge acest scop contractual” (v. É. Poillot, op. cit., p. 401).  
49 Art. 3 care, în par. 1, defineşte noţiunea de clauză abuzivă, precizează că o astfel de stipulaţie contractuală 
creează un prejudiciu semnificativ în detrimentul consumatorului, „en dépit de l’exigence de bonne foi”. 
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franceză de transpunere a omis-o. Cum sistemul dreptului pozitiv român (ca şi spiritul 
care-l animă) este atât de înrudit cu cel francez, se impune să aflăm explicaţia atitudinii 
diferite a celor două legi naţionale, nu înainte însă de a lămuri rostul prezenţei noţiunii 
de bună-credinţă în definiţia comunitară. 

6.1. Semnificaţia bunei-credinţe în definiţia comunitară. În doctrină s-a 
afirmat că, aparent, referinţa la buna-credinţă nu face decât să adauge încă o „stângăcie 
de stil” la caracterul deja confuz al textului directivei50. Abstracţie făcând însă de 
obişnuitele, de altfel, inadvertenţe lingvistice şi juridice ale legiuitorului comunitar, se 
impune o primă precizare: directiva clauzelor abuzive a introdus şi impus principiul 
bunei-credinţe în dreptul european, în condiţiile în care acesta era necunoscut în 
sistemele ţărilor de Common law şi scandinave51. În consecinţă, putem presupune că, în 
principal, lor le-a fost destinată explicaţia conţinutului noţiunii de bună-credinţă, oferită 
în al 16-lea considerent al directivei52. Potrivit acestuia, în aprecierea bunei-credinţe,  
trebuie să se aibă în vedere forţa poziţiilor de negociere a contractanţilor, să se verifice 
dacă, eventual, consumatorul a fost încurajat prin anumite mijloace să consimtă la 
inserarea clauzei, dacă bunurile sau serviciile au fost vândute, respectiv furnizate, la 
comanda specială a consumatorului. Se menţionează în continuare că exigenţa de bună 
credinţă poate fi satisfăcută de comerciant dacă acesta tratează „într-o manieră loială şi 
echitabilă cu cealaltă parte, ale cărei interese legitime trebuie să le ia în considerare”. 

Totuşi, semnificaţia particulară a noţiunii de bună-credinţă, în economia 
legii comunitare privind clauzele abuzive, depăşeşte nivelul de simplă oportunitate 
pentru propulsarea şi generalizarea în ordinea juridică europeană a unui concept absent 
în unele sisteme juridice etatice, mai ales că, în sistemele care îl recunosc formal, 
conţinutul său nu este identic53. Lămurirea sensului sintagmei „bună-credinţă” utilizate 
de legiuitorul comunitar ne-o permite, complementar considerentului precitat, un alt 
considerent al directivei, potrivit căruia criteriile generale fixate de lege pentru 
aprecierea caracterului abuziv al clauzelor trebuie completate „par un moyen 
d’évaluation globale des différents intérêts impliqués..”54. Acest criteriu global nu este 
altul decât „l’exigence de bonne foi”. 

În consecinţă, putem spune că noţiunea de bună-credinţă a fost oferită de 
legiuitorul comunitar ca instrument de evaluare globală a intereselor părţilor legate prin 
contractul de consum, în contextul tuturor circumstanţelor care au prezidat formarea 
contractului (art. 4 par. 2 al directivei). Prin urmare, buna-credinţă vizată prin directiva 
93/13/CEE, echivalată în doctrină cu loialitatea55, este o bună-credinţă precontractuală,  
„un instrument subiectiv de evaluare a calităţii relaţiilor dintre părţi în timpul perioadei 

                                                
50 É. Poillot, op. cit., p. 146. 
51 M. Tenreiro, Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Directive nr. 93/13/CEE 
du Conseil du 5 avril 1993), Contrats, conc., consom., iulie 1993, nr. 7, cf. É. Poillot, op. cit., p. 146. 
52 Se impune totuşi menţiunea că dreptul englez, deşi nu recunoaşte formal un concept al bunei-credinţe, dispune 
de mai multe soluţii, difuze şi cu conţinut variabil, pentru chestiunea asigurării loialităţii în contracte, cum ar fi: 
good faith în dreptul asigurărilor; estoppel şi undue influence, în Equity; implied terms, duress, reason şi 
unconscionability, în Common law (v. pe larg, É. Poillot, op. cit., p. 282-286).  
53 Ibid, p. 274-282. 
54 Traducerea textului: „printr-un mijloc de evaluare globală a diferitelor interese implicate…” 
55 Termenul este, de altfel, utilizat şi de unele legi comunitare, precum directiva 97/7/CE privind protecţia 
consumatorilor în materie de contracte la distanţă. 
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precontractuale…”56. Mai cu seamă, ea face posibil controlul direct al loialităţii părţilor, 
în primul rând al loialităţii profesionistului57, care poate abuza de puterea sa economică 
şi exploata slăbiciunea şi lipsa de alternativă a consumatorului, pentru a obţine avantaje 
disproporţionate în dauna acestuia. Acesta este, în opinia noastră, planul în care noţiunea 
de bună-credinţă, ca instrument de măsurare a loialităţii comerciantului, se suprapune 
noţiunii de cauză mediată, subiectivă, ca instrument de calificare morală a scopului 
urmărit de acelaşi comerciant. Şi tot aici este punctul de întâlnire cu noţiunea de cauză 
mediată ca instrument de evaluare a interesului consumatorului cât priveşte încheierea şi 
executarea contractului, pentru a colabora la identificarea clauzelor abuzive şi la 
determinarea nivelului dezechilibrului contractual58. 

6.2. Semnificaţia bunei-credinţe în legea română. Impregnat fiind de 
ideea bunei-credinţe, dreptul francez nu a preluat în definiţia clauzei abuzive criteriul 
comunitar întemeiat pe această noţiune59. În schimb, legea română a integrat referinţa la 
buna-credinţă, cu toate că, la fel ca şi dreptul francez, dreptul comun al contractelor 
cunoaşte aplicaţii ale principiului bunei-credinţe. Astfel, buna-credinţă, ca „fidelitate în 
angajamente şi sinceritate în vorbe”60, deci ca loialitate, este prezentă textual în Codul 
civil român în art. 970, care impune executarea cu bună-credinţă a convenţiilor. 
Noţiunea nu a fost definită de redactorii codului, cum nici autorii Codului civil 
napoleonian nu au definit-o, deşi au inserat-o în art. 1134 C. civ. fr.61. Jurisprudenţa şi 
doctrina au configurat această noţiune ca obligaţie de moralitate în executarea 
contractelor, cu respectarea criteriilor de diligenţă de care trebuie să dea dovadă un bun 
tată de familie, potrivit art. 1080 alin. 1 C. civ.62   

În absenţa unui text special, noţiunea a fost interpretată extensiv, ca fiind 
aplicabilă şi perioadei precontractuale, sub forma obligaţiei părţilor de a acţiona „cu 

                                                
56 É. Poillot, op. cit., p. 148. 
57 Loialitatea în dreptul comunitar, s-a spus, face ca principiul transparenţei să fie complet, „veghind ca nici unul 
dintre elementele care conduc la această transparenţă să nu lipsească, ceea ce explică accepţiunea esenţialmente 
subiectivă a bunei-credinţe în dreptul european al consumului. În acest drept, contractul este obligatoriu pentru 
că el s-a format sub pecetea principiului transparenţei, ceea ce a trezit un anumit număr de aşteptări din partea 
consumatorului” (E. Poillot, op. cit., p. 296). Într-adevăr, obligaţia de bună-credinţă a profesionistului constituie 
o constantă în dreptul consumului, ea fiind prezentă ca un leitmotiv în obligaţiile de informare exhaustivă şi 
comprehensibilă a consumatorului sau, cu alte cuvinte, în obligaţia de transparenţă de care este ţinut 
profesionistul. 
58 Trebuie semnalat că jurisprudenţa românească, în materia contractelor de drept comun, a recurs uneori, în 
termeni similari, la considerarea unor factori subiectivi - exploatarea „neştiinţei”, „ignoranţei”, „stării de 
constrângere”, „contrar regulilor de convieţuire socială”, de către un contractant, „în scopul obţinerii de avantaje 
disproporţionate faţă de prestaţia la care se obligă” - pentru a putea caracteriza ca imorală cauza şi a declara 
nulitatea unor contracte lezionar (Trib. Supr., în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 şi 3 din legea pentru 
organizare judecătorească, dec. nr. 73 din 22 noiembrie 1969, în R.R.D. nr. 7/1971, p. 112, cu notă D. Cosma). 
Evident, aceiaşi termeni sunt apţi să justifice calificarea contractantului respectiv ca fiind de rea-credinţă.  
59 O parte a doctrinei franceze critică această receptare a dreptului comunitar, considerată a fi cauzată de o 
asimilare grăbită a noţiunii de bună-credinţă utilizată de dreptul comunitar cu noţiunea de bună-credinţă din 
dreptul francez (É. Poillot, op. cit., p. 243). Omisiunea legii franceze s-a repercutat ulterior în lucrările unor 
autori, precum Ph. Stoffel-Munck, care a putut să afirme că noţiunea de clauză abuzivă (în dreptul francez) este 
esenţialmente obiectivă, nefiind legată de principiul bunei-credinţe (op. cit., p. 317). 
60 Cicero, citat de Ph. Le Tourneau, Bonne foi, în Répertoire civil Dalloz, nr. 4. 
61 Nu este însă vorba de o omisiune, ci de o tehnică legislativă precisă care, utilizând noţiuni flexibile şi 
impregnate de o certă valoare morală, permite evoluţia în timp a conţinutului acestora.  
62 V. D. Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Edit. Academiei RSR, 1981, p. 78 şi urm. 
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intenţie dreaptă, fără nici un gând ascuns, fără manopere viclene şi fără reticenţe cu 
privire la elementele esenţiale ale contractului”63. 

Acesta fiind în linii generale câmpul de incidenţă a principiului bunei-
credinţe în dreptul român al contractelor, ne dăm seama de mutaţia produsă prin 
transpunerea directivei comunitare. Ordinea juridică internă s-a îmbogăţit în consecinţă 
nu numai cu o normă de principiu vizând formarea contractului, dar şi cu semnificaţiile 
specifice ale acestei noţiuni. Dreptul român dispune, chiar dacă, deocamdată, numai într-
unul din domeniile sale, de un instrument eficient de evaluare a conduitei 
precontractuale a părţilor, ţinta constituind-o însă profesionistul, din perspectiva 
obligaţiei de loialitate de care este ţinut. Iar obligaţia de loialitate înseamnă 
esenţialmente o obligaţie de transparenţă. În acest context, art. 1 al legii nr. 193/2000 îşi 
relevă integral valenţele: „Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori…va 
cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt 
necesare cunoştinţe de specialitate.” În consecinţă, buna-credinţă completează original 
„panoplia” armelor utilizate în lupta contra clauzelor abuzive: proporţionalitate, 
echivalenţă, leziune, cauză imediată şi cauză mediată – servind la restabilirea 
echilibrului contractual, toate avându-şi izvorul în dreptul comun. Irigate însă de 
principiile dreptului consumului, ele sunt susceptibile să revină în acelaşi drept comun al 
contractelor cu noua lor încărcătură de sensuri. În ordinea juridică a altor state, 
jurisprudenţa şi doctrina nu au rămas indiferente la acest impact64. 

 

                                                
63 Ibid, p. 63 – 77. 
64 Pentru dreptul francez, v. pe larg, N. Rzepecki, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, Titlul 
II, „L’immixtion du droit de la consommation dans la théorie générale du contrat”, PUAM, 2002, p. 517-583, 
sau N. Sauphanor, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique, LGDJ, 2000. 


