
Cuprins 

Capitolul I. Dreptul aplicabil contractelor  
încheiate prin mijloace electronice  ............................................. 1 

Secţiunea 1. Scurt istoric al comerţului electronic ..................... 1 
Secţiunea a 2-a. Principiile generale ale   

reglementării comerţului electronic .................................... 10 
Secţiunea a 3-a. Izvoarele dreptului contractelor  

încheiate prin mijloace electronice ..................................... 13 
§1. Reglementări ..................................................................... 14 

1.1. Reglementări internaţionale aplicabile  
contractului încheiat prin mijloace electronice ........ 14 

1.2. Reglementări europene ale contractelor  
încheiate prin mijloace electronice .......................... 23 

1.3. Reglementări interne aplicabile contractului  
încheiat prin mijloace electronice ............................ 33 

§2. Uzanţele ............................................................................. 38 
2.1. Noţiunea de uzanţă. Delimitare de alte noţiuni ........ 39 
2.2. Elementele definitorii ale uzanţei ............................. 40 
2.3. Forţa juridică a uzanţelor .......................................... 43 

§3. Auto-reglementarea........................................................... 48 
§4. Jurisprudenţa şi hotărârile arbitrale .................................. 55 

Secţiunea a 4-a. Conceptul de contract încheiat   
prin mijloace electronice .................................................... 58 

§1. Absenţa unei definiţii legale ............................................. 58 
§2. Aspecte de incertitudine juridică cauzate  

de absenţa unei definiţii legale .......................................... 64 
§3. Propunere de definiţie a noţiunii de contract  

încheiat în formă electronică ............................................... 67 
Secţiunea a 5-a. Clasificarea contractelor  

încheiate prin mijloace electronice ..................................... 68 
§1. În funcţie de obiectul contractului ................................... 68 
§2. În funcţie de părţile contractante ...................................... 69 



Contractul încheiat prin mijloace electronice VI

§3. În funcţie de mijlocul electronic  
folosit la încheierea contractului ........................................ 70 

Capitolul II. Dreptul comun în materia  
contractelor încheiate între absenţi ........................................... 73 

Secţiunea 1. Noţiunea de contract ............................................ 73 
Secţiunea a 2-a. Principiul libertăţii  

contractuale. Forma actului juridic ..................................... 74 
Secţiunea a 3-a. Condiţii esenţiale  

pentru  încheierea unui contract ......................................... 78 
§1. Capacitatea de a contracta ................................................ 78 
§2. Consimţământul părţilor .................................................... 81 

2.1. Obligaţii legale în faza precontractuală .................... 82 
2.2. Faza contractuală ...................................................... 95 

§3. Obiectul contractului ....................................................... 114 
§4. Cauza contractului .......................................................... 117 

Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ................................... 119 
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului ............................. 125 

Capitolul III. Particularităţi ale încheierii  
contractului prin mijloace electronice ..................................... 129 

Secţiunea 1. Recunoaşterea legală a validităţii  
contractului încheiat prin mijloace electronice ................. 129 

Secţiunea a 2-a. Proba contractului încheiat   
prin mijloace electronice .................................................. 133 

§1. Înscrisul în formă electronică ......................................... 134 
§2. Semnătura electronică ..................................................... 136 

2.1. Tipuri de semnături electronice  
în legislaţia română ................................................ 136 

2.2. Proba semnăturii electronice .................................. 140 
§3. Marca temporară ............................................................ 147 

Secţiunea a 3-a. Condiţii esenţiale pentru încheierea  
valabilă a contractelor prin mijloace electronice .............. 148 

§1. Capacitatea părţilor de a încheia  
contractul prin mijloace electronice ............................... 148 

§2. Consimţământul la încheierea  
contractului prin mijloace electronice ............................ 152 
2.1. Faza precontractuală ............................................... 152 
2.2. Faza contractuală .................................................... 161 



Cuprins VII

§3. Obiectul contractului încheiat  
prin mijloace electronice ................................................. 190 

§4. Cauza contractului .......................................................... 192 
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului   

încheiat prin mijloace electronice ..................................... 192 

Capitolul IV. Particularităţi ale executării  
contractului încheiat prin mijloace electronice ...................... 195 

Secţiunea 1. Facturarea electronică (E-invoicing) .................. 195 
Secţiunea a 2-a. Plata electronică ........................................... 200 
Secţiunea a 3-a. Arhivarea electronică ................................... 204 
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de informare  

a consumatorilor în faza executării  
contractului la distanţă ..................................................... 205 

Secţiunea a 5-a. Livrarea produsului   
sau prestarea serviciului obiect al contractului  
încheiat prin mijloace electronice ..................................... 207 

§1. Cantitatea bunurilor de livrat sau  
a serviciilor de prestat în contractele încheiate  
prin mijloace electronice ................................................. 207 

§2. Lipsa de conformitate între bunul comandat  
şi bunul livrat în contractele încheiate  
prin mijloace electronice ................................................... 208 

§3. Termenul de livrare în contractele 
 încheiate prin mijloace electronice ................................ 212 

§4. Livrarea unui produs sau prestarea  
unui serviciu pentru care nu există comandă ................. 214 

Secţiunea a 6-a. Dreptul consumatorului   
de denunţarea unilaterală a contractului încheiat   
prin mijloace electronice .................................................. 215 

§1. Principiul irevocabilităţii contractelor ........................... 215 
§2. Dreptul consumatorului de denunţare unilaterală - 

excepţie de la principiul irevocabilităţii contractelor .... 216 
§3. Condiţiile exercitării dreptului consumatorului  

de denunţare unilaterală a contractului încheiat prin  
mijloace electronice .......................................................... 218 

§4. Modalitatea de exercitare  
a dreptului de denunţare .................................................. 225 



Contractul încheiat prin mijloace electronice VIII

§5. Efectele denunţării contractului  
încheiat prin mijloace electronice ................................... 226 
5.1. Obligaţiile profesionistului ..................................... 226 
5.2. Obligaţiile consumatorului ..................................... 228 

§6. Domeniului de aplicare a dreptului 
 consumatorului de denunţare unilaterală  
a contractelor încheiate prin mijloace electronice ............. 231 

§7. Natura juridică a contractelor de vânzare  
încheiate prin mijloace electronice cu consumatori ...... 234 

Secţiunea a 7-a. Rezoluţiunea contractului  
încheiat prin mijloace electronice ..................................... 235 

Secţiunea a 8-a. Răspunderea civilă a furnizorilor  
intermediari de servicii ale societăţii informaţionale ....... 239 

§1. Cadrul de reglementare a răspunderii  
civile a furnizorilor de servicii ale societăţii  
informaţionale în dreptul românesc .................................. 239 
1.1. Răspunderea civilă de drept comun ........................ 239 
1.2. Răspunderea specială a furnizorilor  

de servicii ale societăţii informaţionale ................. 242 
§2. Regimul juridic al răspunderii civile  

delictuale a furnizorilor de servicii ale societăţii 
informaţionale în dreptul românesc ................................ 244 
2.1. Intermedierea prin simpla 

transmitere (Mere Conduit) ..................................... 244 
2.2. Stocarea temporară  

a informaţiei (stocarea-caching) ........................... 248 
2.3. Stocarea permanentă  

a informaţiei (stocarea-hosting) ............................ 249 
2.4. Instrumente de căutare  

a informaţiilor şi legături cu alte pagini de web 
(Search engines and Hyperlinks) ........................... 256 

§3. Obligaţia generală  
de supraveghere a informaţiilor ...................................... 258 

§4. Valoarea juridică a notificărilor  
venite de la terţi ............................................................... 260 

§5. Aplicarea în spaţiu a dispoziţiilor speciale privind 
răspunderea civilă a furnizorilor de servicii reglementate  
de Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic .......... 261 



Cuprins IX

Capitolul V. Aspecte legale de drept  
internaţional privat aplicabile contractelor  
încheiate prin mijloace electronice .......................................... 263 

Secţiunea 1. Competenţa jurisdicţională   
în procesele izvorâte din contracte încheiate   
prin mijloace electronice .................................................. 263 

§1. Lipsa clauzei atributive de competenţă.......................... 266 
1.1. Competenţa jurisdicţională în procesele  

în care părţi sunt domiciliate pe teritoriul unui stat 
membru (Regulamentul Bruxelles I) ..................... 266 

1.2. Competenţa jurisdicţională în litigiile  
în care una dintre părţi nu este domiciliată  
pe teritoriul unui stat membru .................................. 280 

1.3. Drept comparat – SUA ........................................... 282 
§2. Clauza atributivă de competenţă .................................... 286 

2.1. Competenţa jurisdicţională în procesele  
în care părţi sunt domiciliate pe teritoriul unui stat 
membru (Regulamentul Bruxelles I) ........................ 287 

2.2. Competenţa jurisdicţională în litigiile  
în care una dintre părţi nu este domiciliată  
pe teritoriul unui stat membru .................................. 290 

Secţiunea a 2-a. Legea aplicabilă contractului  
încheiat prin mijloace electronice ..................................... 292 

§1. Legea aplicabilă contractului este aleasă de părţi ......... 293 
1.1. Regulamentul Roma I ............................................. 293 
1.2. Raporturi de drept internaţional  

privat român în afara Uniunii Europene ................. 300 
§2. Legea aplicabilă în absenţa alegerii părţilor .................. 301 

2.1. Regulamentul Roma I ............................................... 301 
2.2. Raporturi de drept internaţional  

privat român în afara Uniunii Europene ................. 306 
Secţiunea a 3-a. Soluţionarea on-line   

a litigiilor izvorâte din contractele încheiate   
prin mijloace electronice .................................................. 307 

§1. Scurt istoric privind aplicarea practică  
a procedurilor de soluţionare a litigiilor izvorâte din  
contracte încheiate prin mijloace electronice .................... 307 



Contractul încheiat prin mijloace electronice X 

§2. Cadrul legal pentru soluţionare online  
a litigiilor izvorâte din contracte încheiate  
prin mijloace electronice online ...................................... 309 

§3. Proceduri de soluţionare online a litigiilor  
izvorâte din contracte încheiate prin mijloace  
electronice online ............................................................. 311 
3.1. Negocierea online ................................................... 311 
3.2. Medierea online ...................................................... 312 
3.3. Arbitrajul online ..................................................... 313 

§4. Principalele avantaje ale soluţionării  
online a litigiilor izvorâte din e-contracte ...................... 315 

§5. Particularităţi ale soluţionării  
online a litigiilor născute contracte încheiate  
prin mijloace electronice ................................................. 316 

§6. Preocupările ICC şi OSCE de îmbunătăţire  
a procedurilor de rezolvare online a litigiilor .................... 317 

Capitolul VI. Concluzii şi propuneri de lege ferenda ............. 322 
Secţiunea 1. Concluzii ............................................................ 322 
Secţiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda ............................ 344 

Bibliografie ................................................................................ 351 

Index ........................................................................................... 373 
 
 


