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Evoluţia reglementării viciilor de consimţământ 

 

Viciile de consimţământ în dreptul roman 

 

Şi în vechiul drept roman, ca şi astazi, pentru existenţa unui contract era necesar 

consimţământul părţilor contractante. Termenul de consimţământ, consensu, îşi 

are originea în latinescul cum sentire şi presupunea o părere comună a părţilor, 

adică o manifestare de voinţă a unei părţi în sensul dorit de cealaltă parte
1
. Cu 

alte cuvinte, un acord de voinţă. 

 

Cu toate acestea, în epoca Împaratului Justinian dreptul roman a cunoscut şi 

reglementat  pentru prima dată anumite cauze care conduceau fie la distrugerea 

consimţământului, fie la vicierea acestuia. Astfel, cauzele care atrăgeau 

inexistenţă sau lipsa totală a consimţământului erau neseriozitatea, eroarea şi 

violenţa fizică, în timp ce cauze care afectau consimţământul erau considerate 

numai metus (teama sau violenţa psihică) şi dolus (dolul). Elementul principal 

de diferenţiere intre cele două tipuri de cauze consta în posibilitatea efectivă a 

victimei de a uza de mijloace juridice prin care sa obţină, indirect, anularea 

contractului.  

Deşi romanii tratau teama şi dolul la materia delictelor private noi
2
, iar nu la 

materia viciilor de consimţământ, efectele, ratiunea şi evoluţia reglementării lor 

până în prezent ne determină sa le analizăm din perspectiva viciilor de 

consimţământ
3
. 

 

Ce caracteriza cauzele de inexistenţă a consimţământului? 

 

Observăm că neseriozitatea era apreciată că o cauză de lipsă totală a 

consimţământului, întrucât manifestarea de voinţă făcută în glumă, respectiv un 

consimţământ jocândi causa exclude, ab initio, intenţia parţii de a se obliga. 

Opinia se păstrează şi în concepţia legiuitorului actual. 

 

Eroarea constituia, de asemenea, o cauză de nulitate, însă ne vom opri numai 

asupra erorii care purta asupra unor aspecte de interes pentru părţi, adică la 

eroarea al carei  caracter îl denumim, astazi, “esenţial”. 

 

Astfel, deosebim patru categorii ale erorii: error în negotio, error în persona, 

error în corpore şi error în substantia. 

 
1
E. Molcuţ, Drept privat roman, Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p.184 

2
Analele Universităţii “Constantîn Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2011. Cele patru delicte 

private noi sunt: metus, dolus, rapina şi fraus creditorum, iar delictele vechi sunt: furtul, în iuria şi damnum în 

iuria datum 
3
E. Molcut, op.cit, p.186 

 



Error în negotio marca eroarea care purta asupra naturii actului juridic încheiat 

de părţi. Aceasta se concretiza prin convingerea unei părţi că incheie un anumit 

act juridic, convingerea celeîlalte părţi fiind că este parte la un cu totul alt act 

juridic. Exemplul clasic şi des intalnit era reprezentat de confuzia vânzare-

donaţie ce rezulta în manifestarea de voinţă a unei părţi în sensul de a vinde un 

bun şi în manifestarea de voinţă a celeilalte părţi în sensul de a accepta bunul (pe 

care îl considera) donat. Un alt exemplu îl constituia confuzia vânzare – vânzare 

cu sarcină. 

Error în personam avea loc în situaţia în care eroarea purta asupra identităţii 

persoanei. Partea contractează cu Tertius, deşi credea că îl va avea drept 

cocontractant pe Secundus. 

Error în corpore purta asupra identităţii lucrului, ceea ce înseamnă că Primus 

negocia asupra unui anumit bun, Secundus crezând că bunul vizat era un altul. 

În fine, error în substantiam (recunoscută abia în secolul al III-lea d.Hr. de către 

Paul şi Ulpian) apărea frecvent în ipoteza în care părţile conveneau asupra unui 

bun despre care Secundus credea că este din aur, acesta fiind realizat, în 

realitate, din bronz. 

Este important de mentionat că error în subsantiam era admisă de către romani 

şi ca o eroare asupra călităţii în situaţia în care, de exemplu, cumpărătorul 

constata că a primit vin acru în loc de vin bun
4
. 

 

Violenţa fizică avea şi ea ca rezultat inexistenţa consimţământului. Persoana 

care contracta sub imperiul violenţei nu îşi manifesta în niciun fel voinţă de a 

contracta, singurul element care făcea ca ea sa devină parte fiind o constrângere 

de ordin fizic de la care nu se putea sustrage. 

 

 

Ce caracteriza cauzele de viciere a consimţământului? 

 

De cealalta parte, observăm cauzele care atrăgeau numai vicierea 

consimţământului, anume metus şi dolus. Aşa cum am precizat anterior, în cazul 

acestora se aprecia că existenţa unor mijloace indirecte care să permită anularea 

ulterioara a contractului atrăgea calificarea voinţei astfel exprimate drept una 

viciată, iar nu drept una inexistentă. Principiul urmărit era acela că o vionţă 

constrânsă este, totuşi, o voinţă (coacta voluntas, tamen voluntas). 

 

Iniţial, aceste două cauze de viciere nu erau sancţionate de dreptul civil, 

formalismul excesiv facând, cel puţin în cazul lui metus, cvasi-imposibilă 

exercitarea ei. Decăderea formalismului odată cu sfârşitul republicii a permis 

folosirea frecventă a violenţei psihice şi a manoperelor dolosive cu scopul de a 

determina cealaltă parte sa consimtă în condiţii pe care, altfel, nu le-ar fi 

acceptat. 
 

4
A. Hurbean, Viciile de consimţământ, Hamangiu, Bucuresti, 2010, p.67 



Necesitatea protejării părţilor contractante a atras interventia pretorului şi 

naşterea unor mijloace procedurale arbitrarii (iudicia arbitraria) numite actio 

metus şi exceptio metus, respectiv actio de dolo şi exceptio doli. Cu ajutorul 

acestora, victima putea obţine pe cale indirectă anularea contractului. 

În ceea ce priveşte leziunea, trebuie precizat că ea nu a fost cunoscută în epoca 

clasică, perioadă în care nu existau ingradiri ale libertăţii  de a contracta
5
. În 

perioada lui Diocletian – şi numai pentru imobile – s-au fixat limite minime ale 

preţurilor, iar în perioada lui Justinian s-a conturat noţiunea de laesio enormis, 

noţiune conform căreia vânzatorul putea să ceară anularea vanzarii dacă preţul 

primit nu reprezenta cel putin jumătate din valoarea reală. 

Observăm că, spre deosebire de reglementarea actuală, leziunea vine să îl 

protejeze pe vanzatorul care a fost determinat sa instrăineze sub preţ, iar nu şi pe 

cumpărătorul care a achiziţionat peste preţ. 

Am acordat o atenţie  sporită prezentării formelor incipiente de prevenire, 

protejare şi sancţionare a alterării consimţământului, întrucât toate 

reglementările ulterioare, de la sfârşitul republicii romane şi până în prezent, nu 

reprezintă decât dezvoltări, detalieri ori fragmentări ale acestora. 

 

 

Evoluţia reglementării pe teritoriul românesc 

 

Viciile de consimţământ în vechile legiuiri 

 

Vechile legiuiri româneşti nu menţionează expres viciile de consimţământ şi nu 

le denumesc că atare, însă existenta reglementării lor este incontestabilă. Vorbim 

despre un inceput timid de reglementare în aceasta materie, însă evoluţia a fost 

una constantă şi consistentă, dovadă fiind chiar noul Cod civil. 

 

Astfel, Codul lui Andronache Donici
6
 precizează următorul aspect

7
: “ceea ce 

se dă prin greşeală şi prin amăgire şi prin neştiinţă, se cere înapoi”. În mod 

cert, greşeala şi neştiinţa despre care se face vorbire în această teză fac trimitere 

la ceea ce noi numim eroare
8
. 

În ceea ce priveşte dolul, Codul specifică faptul că “tocmelele facându-se prin 

rea-credinţă, adică prin vicleşug [...] nu au tărie” şi continua adăugând că 

atunci “când se va dovedi că invoeala s-ar fi facut de frică sau prin reu vicleşug 

(precum am zice cu scrisori, mărturii şi zapise viclene, sau prin greşeala 

socoatelor) poate să se mişte jalobă”. 

 
5
A. Hurbean, op. cit., p.230  

6
Numit şi “Manualul juridic”, aplicăt în Moldova între 1814 şi 1817 

7 
Articolul 6 al capitolului al XVIII-lea 

8
A. Hurbean, op. cit.., p. 67 



Şi violenţa este reglementată de acest cod având în vedere că “tocmelele 

facându-se prin [...] sîla şi frică nu au tarie, căci nimic nu este mai mult 

împotriva fireştei dreptăţi şi bunei credinţi decât frica şi sila. Frica va să dică 

pornirea asupritoare care înspăimântează pre om”. 

Leziunea este şi ea reglementată, menţiuni despre aceasta evidenţiindu-se în 

prevederile articolului 16, din capitolul IX al Codului. 

 

Codul Caragea
9
, în art. 44, face trimitere la eroarea asupra obiectului 

contractului, error în corpore, menţionând că “se strică vândarea şi 

cumpărătoarea când vândetorul şi cumpărătorul se vor ului, unul gândind că 

vinde alta, ear celălalt că cumpară alta”.  

Despre dol, Codul spune că “tocmelele cele viclene şi silite n-au tărie”, efectul 

fiind  că “se strică tocmelele când de silă sau cu vicleşug se vor tocmi”.  

Codul Caragea pune sub semnul egalităţii dolul şi violenţa, astfel incât articolele 

invocate  anterior au aplicabilitate şi asupra acestui din urmă viciu. 

În materie de leziune, art. 44 enunţat anterior îşi găseşte din nou aplicabilitate, 

“uluiala” de care face vorbire extinzându-se şi asupra acestui din urmă caz de 

viciere a consimţământului.  

 

 

Codul Calimach
10

 se referă la eroarea asupra substanţei şi defineşte - în art. 

1163 - noţiunea de substanţă precizând că aceasta este “lucrul principal sau 

insuşirea infiinţată a lui la care mai vârtos era ţinut şi cunoscut scopul parţii 

contractante”. Pe de alta parte, în Codul Calimach observăm identitate între dol 

şi eroare asupra persoanei. În aceste condiţii, tocmeala se anula atunci când, deşi 

persoana cu care s-a contractat marca un motiv determinant pentru realizarea 

învoielii, o parte ar fi inşelat-o pe cealaltă cu “arătari neadevărate”. 

Dolul este reglementat prin prevederea: “Toată tocmeala cere neapărat 

învoierea de bună voe, slobodă de frică şi silă, cu deadinsul lamurită (fără 

înşelăciune şi vicleşug)”. De asemenea, articolul 1161 face vorbire despre viciul 

dolului utilizând formularea “acela care, spre amăgirea altuia, intrebuinţează 

ziceri intunecate sau se face că săvârşeşte ceva”. Mai mult, dolul trebuie sa aibă 

caracter determinant, art. 1165 precizând că: “amăgirea trebuie să fie astfel 

încât fără dânsa nu şi-ar fi facut de nici cum tocmeala sau ar fi urmat alt chip”.  

 

Asemenea Codului Caragea, Codul Calimach marchează identitatea dintre dol şi 

violenţă, aspect care reiese din alăturarea constantă a termenilor “sila”, “frică” şi 

“vicleşug”. Mai mult, codul reglementează posibilitatea ca aceste doua vicii să 

provină de la un terţ.  
 

9
Numit şi “Legiuirea Caragea”, aplicat în Tara Romanească intre 1817 şi 1864

 

10
Aplicat în Moldova intre 1817 şi 1864 

11
 A. Hurbean, op. cit.., p. 231 



Leziunea este prezentată prin reglementarea în articolele 1251 şi urmatoarele, 

art. 1422 şi art. 1957. În plus, în articolul 1096 se face o trimitere la un caz de 

leziune în materie de moştenire, vorbindu-se despre “împărţeala [...] foarte 

păgubitoare pentru unul dintre comoştenitori”
11

. 

 

 

Viciile de consimţământ în vechiul Cod civil (Codul civil 1864) 

 

Întrucât doctrina este amplă, iar reglementările susceptibile de diverse 

interpretări, fie ele restrictive sau extensive, ne vom limita la a prezenta 

elementele de noutate care fac diferenţa între vechea şi actuala reglementare, 

alături de aspectele cele mai controversate. 

 

Sedes materiae: articolele 953-961 

 

În ceea ce priveşte viciul erorii, vechiul Cod civil reglementează numai error in 

personam şi error in substantiam determinând necesitatea caracterului esenţial 

al acestora pentru că ele sa “producă nulitate”. 

Cu toate acestea, doctrina corespunzătoare reglementării anterioare
12

 deosebea 

eroarea obstacol (error in negotio şi error in corpore), eroarea gravă (error in 

personam şi error in substantiam) şi eroarea indiferentă (neesenţială). Distincţia 

era relevantă
13

 sub aspectul sancţiunii care intervenea, respectiv nulitatea 

relativă sau nulitatea absolută, şi a determinat o vastă analiză asupra modului în 

care consimţământul este afectat – simpla viciere sau lipsa totală a acestuia. 

 

În plus, cum “convenţia făcută prin eroare [...] nu este nulă de drept, ci dă loc 

numai acţiunii în anulare”, se observă că legiuitorul a decis să lase la latitudinea 

victimei erorii posibilitatea de a se prevala de aceasta şi de antrena raspunderea 

celeilalte părţi.
  

Proiectul Codului civil redactat sub imperiul doctrinei socialiste adăuga condiţia 

ca, în cazul unui contract cu titlu oneros, acesta să poata fi anulat numai în 

masura în care cealaltă parte ştia sau trebuia să ştie faptul asupra căruia a purtat 

eroarea era hotarâtor
14

. Propunerea a fost reţinută şi se bucură de reglementare în 

cadrul actualului Cod civil.  

 

De precizat este că eroarea-lezionară
15

, adică eroarea care planează asupra 

valorii economice a prestaţiei, nu constituie o veritabilă eroare, urmând a i se 

aplica regulile în materie de leziune, iar nu cele în materie de eroare. 

 
12

G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generala, editia a 2-a, revizuita şi adaugita, Hamangiu, 

Bucuresti, 2012, p. 142 
13

A. Pop, Gh. Beleiu, Curs de drept civil. Partea generala, Centrul de multiplicare al Universitatii din Bucuresti, 

1973, p. 271 
14

 A. Pop, Gh. Beleiu, op.cit.. p. 269 
15

 A. Pop, Gh. Beleiu, op.cit., p. 273 



În privinţa dolului, Codul preciza că acesta operează în situaţia în care, fără 

maşinaţiunile întrebuinţate de autorul dolului, cealaltă parte nu ar fi contractat. 

Art. 960 adăuga că dolul nu se presupune
16

, aspect care confirmă regula potrvit 

căreia sarcina probei revine reclamantului, respectiv presupusei victime a 

dolului. Doctrina corespunzatoare acestei reglementari
17

 reţinea şi o serie de 

clasificări ale dolului printre care menţionam distincţiile dol principal/dol 

incident, dolus malus/dolus bonus. 

Condiţiile care trebuiau indeplinite cumulativ pentru ca dolul să fie considerat a 

afecta consimţământul erau reprezentate atât de faptul că acesta trebuia să fie 

determinant, cât şi de faptul că el trebuia se provină de la cealaltă parte
18

.  

 

Violenţa beneficia, în cadrul vechiului Cod, de o reglementare ceva mai 

amanunţită decât în cazul celorlalte vicii ale consimţământului. Astfel, spre 

deosebire de dol, aici nu mai inlanim condiţia ca violenţa să provină de la 

cocontractant. Nu numai că violenţa poate proveni de la o persoană străină de 

contract, dar, mai mult, ea se poate răsfrânge şi asupra unor terţe persoane care 

interesează victima violenţei, respectiv soţul, soţia, descendenţii şi ascendenţii. 

Literatura de specialitate considera că enumerarea nu trebuie să fie una 

limitativă, ci să permită includerea în aceasta categorie a oricarei  persoane faţă 

de care victima este legată de o temeinică afectaţiune
19

. Proiectul Codului civil 

vorbea chiar despre includerea acestei propuneri în reglementare prin 

intermediul formulei “o alta persoana apropiată”. 

Se cuvine a preciza că doctrina a facut distinctie intre violenţa legitimă 

(ameninţarea cu exercitarea unui drept), violenţă care nu conduce la 

anulabilitate, şi cea nelegitimă (făcută fără drept) – care, evident, atrage anularea 

actului încheiat sub imperiul ei. 

De asemenea, Codul civil reţine faptul că simpla temere reverenţiară nu poate 

conduce la anularea convenţiei, de unde rezultă, per a contrario, că temerea 

trebuie sa fie determinantă, însemnată şi prezentă. 

 

Leziunea nu a fost acceptată de Codul civil de la 1864 drept cauză de viciere a 

consimţământului în cazul majorilor decât în mod excepţional
20

. Art. 1165 avea 

următorul conţinut: “majorul nu poate, pentru leziune, sa exercite acţiunea în 

resciziune”. S-a apreciat
21

 că modalitatea de reglementare se justifică prin aceea 

că actul nu urmează a fi declarat nul pentru leziune, ci pentru că se întemeiază 

pe o cauză imorală, sancţiunea fiind, deci, nulitatea absolută. 

 
16

 Este, însă, important de precizat că
 
proiectul Codului civil al R.S.R. includea în reglemenatrea dolului şi forma 

omisivă a acestuia, prevedere reţinută de legiuitorul actual. 
17

 A. Pop, Gh. Beleiu, op.cit., p. 275 
18

Ca şi în cazul erorii, proiectul de Cod civil reţinea posibilitatea ca dolul să provină şi de la un terţ, 

argumentându-se în doctrina că, indiferent de provenienţa acestuia, voinţa parţii era viciată. Actualul Cod civil 

cuprinde o astfel de reglementare. 
19

 A. Pop, Gh. Beleiu, op.cit., p. 280 
20

 A. Hurbean, op.cit., p.231 
21

I. Rucareanu, Tratat de drept civil. Teoria generală, vol I, Ed Academiei, Bucureşti, p.289 



 

Doctrina, însă, a alăturat viciilor de consimţământ şi acest al patrulea element, 

definindu-l (disproporţia vădită de valoare între cele două prestaţii, existentă 

chiar la momentul încheierii contractului
22

), înaintând propuneri de lege ferenda 

şi obţinând un rezultat mai mult decât mulţumitor odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod civil. 

 

Viciile de consimţământ în noul Cod civil 

 

Noul Cod civil aduce o reglementare foarte detaliată a conceptului de “eroare”, 

“oficializând” noţiuni ca: eroare de fapt, eroare de drept, eroare nescuzabilă, 

eroare asumată, eroare de calcul sau eroare de comunicare. 

Mai mult, Codul prezintă o reglementare elaborată a posibilităţii de adaptare a 

contractului în situaţia în care cealaltă parte doreşte sa execute contractul aşa 

cum fusese el înţeles de către partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea. 

 

În privinţa dolului, actuala reglementare prezintă ca element de noutate
23

 

reţinerea ca viciu de consimţământ şi a dolului care provine de la un terţ, chiar 

dacă nu ne-am afla în prezenţa unui act unilateral. Condiţiile în care dolul 

operează sunt, în această situaţie, mai restrictive, astfel că victima dolului poate 

cere anularea numai dacă cealalta parte a cunoscut sau trebuia sa cunoască dolul 

– la incheierea contractului. 

O diferenţă semnificativă faţă de vechea reglementare este dată de eliminarea 

uneia dintre condiţiile existenţei dolului, şi anume condiţia ca eroarea în care s-a 

aflat victima sa fie una esenţială. S-a considerat că simpla intenţie de a induce 

cocontractantul în eroare prin folosirea de manopere dolosive justifică 

anulabilitatea contractului, indiferent dacă elementul asupra căruia s-a dorit 

realizarea de maşinatiuni a fost sau nu determinant pentru victima. 

O parte a doctrinei
24

 propune aplicarea prin analogie a dispozitiilor referitoare la 

adaptarea contractului în caz de eroare, astfel încât aceasta să fie posibilă şi în 

ipoteza dolului. Nu achiesăm la această opinie decât în situaţia în care victima ar 

fi de acord cu aceasta. În caz contrar, nu există niciun motiv pentru care victima 

să continue să fie ţinută de un contract la care a devenit parte printr-o voinţă 

viciată. 

 

În ceea ce priveşte violenţa, observăm că noul Cod civil a preluat propunerile de 

lege ferenda făcute în vederea lărgirii spectrului celor care pot invoca acest 

viciu, astfel că textul vorbeşte despre “persoane apropiate” şi nu procedează la 

o enumerare limitativă, ci la una exemplificativă. 

 
22

 A. Pop, Gh. Beleiu, op.cit., p. 284 
23

 A. Hurbean, op.cit., p.231 
21

I. Rucareanu, Tratat de drept civil. Teoria generala, vol I, Ed Academiei, Bucureşti, p.141 
24

 G. Boroi, C.A. Anghelescu, op.cit., p. 154 



În mod similar, această reglementare lărgeşte şi sfera caracteristicilor răului 

insuflat persoanei vorbind despre faptul că “partea ameninţată putea să creadă, 

după împrejurări, că, în lipsa consimţământului său, viaţa, persoana, onoarea 

sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav şi iminent”. 

Un alt element de noutate este reglementarea violenţei care rezultă din 

ameninţarea cu exercitiul unui drept, dar numai dacă este făcută cu scopul de a 

obţine avantaje injuste. 

 

În fine, conceptul de leziune beneficiază şi el de o detaliere semnificativă a 

regimului juridic. Lacunele vechii reglementări au fost acoperite, astfel că 

noţiunea a fost definită şi reglementată expres. Putem vorbi despre leziune atât 

în cazul minorului, cât şi în cazul majorului, condiţiile invocării ei fiind clar 

enumerate. Se precizează cazurile de inadmisibilitate a leziunii (contractele 

aleatorii, tranzacţia, precum şi alte contracte prevăzute de lege) şi modalităţile 

de sancţionare a acesteia. În acest mod, victima poate cere, la alegerea sa, 

“anularea contractului sau reducerea obligatiilor sale cu valoarea daunelor-

interese la care ar fi indreptăţită”. 

În ceea ce priveşte termenul de prescriptie, este foarte important de precizat că 

“anulabilitatea contractului nu poate fi opusă pe cale de excepţie atunci când 

dreptul la acţiune este prescris”, acesta fiind unul dintre puţinele cazuri când 

apărarea unui drept pe cale de excepţie este supusă prescripţiei extinctive. 

 

Concluzii 

 

Putem afirma că libertatea voinţei sau libertatea de a contracta, cea pe care 

legiuitorul Codului civil incearcă atât de mult să o protejeze, se auto-limitează 

prin însăşi existenţa liberului arbitru al părţii/autorului viitorului act juridic. 

Părţile sunt singurele care au libertatea şi posibilitatea efectivă de a decide să 

devină sau nu parte a unui raport juridic. Prin manifestarea de voinţă în sensul 

acceptării călităţii de parte în contract sau în sensul de a deveni autor al unui act 

juridic unilateral, persoana procedează la propria sa limitare.  

Singura problema intervine atunci când decizia limitarii libertăţii  de voinţă nu 

are ca origine liberul arbitru, norma imperativă, respectarea ordinii publice ori a 

bunelor moravuri. Când limitarea este urmare a unei constrangeri exercitate de 

către cocontractant sau chiar de către un terţ, principiul consensualismului şi cel 

al libertăţii  de a dispune sunt deturnate de la finalitatea lor.  

Se impune, deci, protejarea celui care a devenit victimă într-un astfel de raport 

prin instituirea de remedii juridice care să ii permita efectiv revenirea la situaţia 

anterioară. Aceste remedii cu origini romane continuă să îşi demonstreze 

eficacitatea şi astăzi şi dau nastere permanent, la nivel conceptual, unor vii 

controverse. Literatura juridică română este extrem de bogată în ceea ce priveşte 

reglementarea viciilor de consimţământ, şi-a insuşit o evoluţie constantă şi 

continuă sa stimuleze modificarea şi îmbunătăţirea reglementarîlor în materie. 
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