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In the case of a demand for rescission concerning an agreement to a future
buy-sell, the jurisdiction ratione materiae must be determined by taking into
consideration the value of the property intended to be sold. This value should be
the price the parties have agreed on.
The stamp duty will be calculated in accordance with art. 2 par. 1 and 11 of the
Law no. 146/1997, on the same pecuniary basis.
1. Enunþul problemei
roblema pe care vom încerca a
o lãmuri în rândurile urmãtoare
este aceea a competenþei
materiale în cazul unei acþiuni prin care
se solicitã rezoluþiunea unui
antecontract de vânzare-cumpãrare a
unui imobil, dat fiind cã am constatat
cã existã o jurisprudenþã neunitarã cu
privire la elementul la care judecãtorul
trebuie sã se raporteze atunci când în
antecontractul de vânzare-cumpãrare
se precizeazã preþul lucrului ce
urmeazã a fi vândut ºi suma achitatã
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cu titlu de avans din acest preþ. Astfel,
unele instanþe s-au raportat la preþul
lucrului vândut, preþ care în opinia
pãrþilor contractante este valoarea
bunului ce urmeazã a fi vândut, în timp
ce alte instanþe s-au raportat la avansul
achitat, care  de cele mai multe ori 
reprezintã o valoare micã din preþul
convenit.
De asemenea, ne propunem a
lãmuri care este taxa judiciarã de timbru
ce ar trebui achitatã în cazul unei
asemenea acþiuni. Mai precis, va trebui
sã stabilim elementele la care instanþa
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trebuie sã se raporteze atunci când
stabileºte aceastã taxã (valoarea
bunului imobil, valoarea avansului
achitat de promitentul-cumpãrãtor,
valoarea diferenþei de preþ la care
vânzãtorul ar fi îndreptãþit etc.).
2. Reglementare legalã
Legislaþia nu reglementeazã în mod
expres antecontractul, un asemenea
act juridic putând fi încheiat în temeiul
libertãþii contractuale, avându-se în
vedere dispoziþiile art. 942  1206 C.civ.
Antecontractul sau promisiunea
bilateralã de vânzare-cumpãrare este
acel contract în care ambele pãrþi se
obligã sã încheie în viitor, la preþul
stabilit, contractul de vânzarecumpãrare177.
Literatura de specialitate178 a arãtat
cã printr-un antecontract se naºte o
obligaþie de a face, respectiv aceea de
a încheia în viitor contractul propriu-zis,
translativ de proprietate. Astfel,
promitentul-vânzãtor îºi asumã prin
antecontract obligaþia de a vinde bunul
asupra cãruia s-a convenit, iar
promitentul-cumpãrãtor obligaþia de a
cumpãra acelaºi bun.
Din art. 5 alin. 2 al Titlului X din
Legea nr. 247/2005179 privind reforma
în domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri adiacente,
rezultã posibilitatea încheierii unui
antecontract de vânzare-cumpãrare cu
privire la un teren. Astfel, potrivit acestui
text legal, în situaþia în care dupã
încheierea unui antecontract cu privire
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asupra imobilelor în România, Ed. AllBeck, 2000,
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Pentru stabilirea competenþei
materiale în cazul unei acþiuni
prin care se solicitã rezoluþiunea
unui antecontract de vânzarecumpãrare a unui imobil, unele
instanþe s-au raportat la preþul
lucrului vândut, iar altele la
avansul achitat.
la teren, cu sau fãrã construcþii, una
dintre pãrþi refuzã ulterior sã încheie
contractul, partea care ºi-a îndeplinit
obligaþiile poate sesiza instanþa
competentã care poate pronunþa o
hotãrâre care sã þinã loc de contract.
Dupã cum se poate observa, legea are
în vedere numai un antecontract de
vânzare-cumpãrare ce priveºte numai
un teren.
Trebuie reþinut cã pentru ca un
antecontract sã îºi producã efecte
juridice, acesta trebuie sã îndeplineascã toate condiþiile prevãzute de
lege cu privire la contractul ce se
preconizeazã a fi încheiat, mai puþin
consimþãmântul, acesta urmând a fi
exprimat la data încheierii contractului
de vânzare-cumpãrare în formã
autenticã ori suplinit prin pronunþarea
unei hotãrâri care sã þinã loc de act
autentic.
Astfel, lucrul ce urmeazã a fi vândut
ºi preþul acestuia trebuie sã fie
determinate sau cel puþin determinabile.
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Publicatã în M. Of., Partea I, nr. 653/
22.07.2005.

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2010

149

3. Acþiunile în justiþie nãscute din
încheierea unui antecontract
Fiecare dintre contractanþii antecontractului de vânzare-cumpãrare are
la dispoziþie, la alegerea discreþionarã
a sa, douã acþiuni în justiþie pe care le
poate folosi: acþiunea prin care se
solicitã ca instanþa sã pronunþe o
hotãrâre care sã þinã loc de act autentic
ºi acþiunea în rezoluþiunea antecontractului de vânzare- cumpãrare.
Pânã la apariþia Legii nr. 247/2005,
dupã abrogarea Decretului nr. 144/
1958180 privind reglementarea eliberãrii
autorizaþiilor de construire, reparare ºi
desfiinþare a construcþiilor, precum ºi a
celor referitoare la înstrãinãrile ºi împãrþelile terenurilor cu sau fãrã construcþii
prin Legea nr. 50/1991 181 privind
autorizarea executãrii construcþiilor ºi
unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor, legislaþia nu reglementa posibilitatea pronunþãrii de cãtre instanþele
judecãtoreºti a unei hotãrâri care sã þinã
loc de act autentic (contract de
vânzare-cumpãrare, în speþã). Cu toate
acestea, atât doctrina182, cât ºi practica
judiciarã au recunoscut asemenea
acþiuni, în temeiul art. 1073 ºi 1077
C.civ.
Potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr.
247/2005, în situaþia în care dupã
încheierea unui antecontract cu privire
la teren, cu sau fãrã construcþii, una
dintre pãrþi refuzã sã încheie contractul,
partea care ºi-a îndeplinit obligaþiile
poate sesiza instanþa competentã care
poate pronunþa o hotãrâre care sã þinã
loc de contract.
În privinþa rezoluþiunii unui antecontract de vânzare-cumpãrare,

temeiul unei asemenea acþiuni este art.
1020  1021 C.civ. ºi intervine atunci
când una dintre pãrþile contractului nu
îºi îndeplineºte în mod culpabil
obligaþiile asumate prin antecontract.
Aceasta poate fi judecãtoreascã sau
convenþionalã, caz în care pãrþile pot
insera în contract un pact comisoriu.
Prin rezoluþiunea antecontractului ºi
repunerea în situaþia anterioarã  atunci
când aceasta se cere, promitentulcumpãrãtor urmãreºte obþinerea nu
numai a restituirii sumei achitate cu titlu
de avans, ci ºi desfiinþarea obligaþiei
sale de a plãti restul sumei, diferenþa
dintre preþul convenit ºi avansul plãtit
(dacã a existat un avans plãtit), la
momentul transferului dreptului de
proprietate de cãtre promitentulvânzãtor în favoarea sa.
Cu privire la natura juridicã a unei
asemenea acþiuni, trebuie sã avem în
vedere care sunt obligaþiile ce incumbã
pãrþilor unui antecontract. Atât promitentul-cumpãrãtor, cât ºi promitentulvânzãtor au obligaþia de a încheia în
viitor (la termenul stabilit prin antecontract ori la alt termen convenit ulterior) contractul de vânzare- cumpãrare,
în forma cerutã de lege, adicã în formã
autenticã. De asemenea, aceastã
obligaþie se referã la un bun (imobil sau
mobil), care are o valoare patrimonialã,
cuantificatã  de obicei  în preþul
convenit de pãrþile contractante.
În consecinþã, apreciem cã acþiunea
în rezoluþiunea unui antecontract de
vânzare-cumpãrare este o acþiune
patrimonialã.
Cu privire la aceastã calificare juridicã avem în vedere ºi considerentele
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Deciziei nr. 32/2008183, pronunþatã de
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie într-un
recurs în interesul legii. Astfel, instanþa
supremã a reþinut urmãtoarele: ( ) se
poate afirma cã dreptul subiectiv ce se
cere a fi protejat în justiþie transferã
caracterul sãu patrimonial sau
nepatrimonial litigiului însuºi ºi, astfel,
procesul va putea fi evaluabil în bani,
ori de câte ori în structura raportului
juridic de drept substanþial, dedus
judecãþii, intrã un drept patrimonial, real
sau de creanþã.
Mai mult, s-a reþinut cã ori de câte
ori pe calea acþiunii în justiþie se tinde
a se proteja un drept patrimonial,
evaluarea obiectului litigiului este
posibilã ºi necesarã; în aceste condiþii
trebuie considerate acþiuni patrimoniale, în care valoarea obiectului cererii
determinã competenþa materialã sau
cãile de atac, între altele, acþiunea prin
care reclamantul solicitã obligarea
pârâtului sã-i întocmeascã act de
vânzare-cumpãrare, cererea de raport,
acþiunea în reducþiune testamentarã,
acþiunile în constatarea existenþei sau
inexistenþei unui drept, în mãsura în
care se referã la bunuri evaluabile în
bani, acþiunile în constatarea simulaþiei
unui contract de vânzare-cumpãrare a
unui bun imobil sau mobil, acþiunile în
regres ºi în revocare.
4. Competenþa materialã în cazul
acþiunii în rezoluþiunea unui
antecontract de vânzare-cumpãrare
Aºa cum am arãtat, oricare dintre
pãrþile contractante poate formula o
acþiune în rezoluþiunea antecontractului
de vânzare-cumpãrare, în cazul în care
cealaltã parte refuzã încheierea

contractului de vânzare-cumpãrare în
formã autenticã ori când oricare dintre
pãrþi nu îºi îndeplineºte obligaþiile pe
care ºi le-a asumat la încheierea
contractului.
Problema care se pune este aceea
a stabilirii elementului la care judecãtorul trebuie sã se raporteze atunci
când stabileºte instanþa competentã sã
judece o acþiune în rezoluþiune.
Ipoteza pe care o avem în vedere
este foarte mult utilizatã de persoanele
care încheie antecontracte de
vânzare-cumpãrare: în antecontractul
de vânzare-cumpãrare se precizeazã
preþul lucrului ce urmeazã a fi vândut
ºi suma achitatã cu titlu de avans din
acest preþ.
Astfel, se pune problema dacã
instanþa se raporteazã la preþul lucrului
vândut, preþ care în opinia pãrþilor
contractante este valoarea bunului ce
urmeazã a fi vândut, sau la avansul
achitat, care  de cele mai multe ori 
reprezintã o valoare micã din preþul
convenit.
Pentru a ilustra mai bine ipoteza
avutã în vedere, vom prezenta un caz
ipotetic: pãrþile încheie un antecontract
de vânzare-cumpãrare, preþul bunului
imobil ce urmeazã a fi vândut fiind de
600.000 de lei, iar avansul plãtit de
50.000 de lei.
În cazul în care se solicitã rezoluþiunea acestui antecontract ºi
restituirea sumei achitate ca avans,
dacã instanþa s-ar raporta la suma de
600.000 de lei, competenþa materialã
de soluþionare a cererii aparþine
tribunalului, iar în cazul în care s-ar
raporta la avansul de 50.000 de lei,
competenþa materialã aparþine
judecãtoriei.
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În speþa prezentatã, antecontractul
(promisiunea bilateralã de vânzarecumpãrare) este o convenþie prin care
promitentul-vânzãtor se obligã sã
transfere în viitor un drept patrimonial în
valoare de 600.000 de lei contra plãþii
de cãtre promitentul-cumpãrãtor a
acestei sume de bani.
Astfel, apreciem cã plata avansului
de 50.000 de lei nu determinã
modificarea întinderii obligaþiei promitentului-vânzãtor, ci este o modalitate
de executare a obligaþiei de platã a
preþului din viitorul contract ce se dorea
a fi încheiat atunci când s-a convenit
asupra antecontractului de vânzarecumpãrare.
Mai mult, trebuie avut în vedere
faptul cã plata avansului nu reprezintã
o executare a antecontractului de
vânzare-cumpãrare, adicã nu reprezintã preþul promisiunii de vânzare, ci
o executare anticipatã parþialã a
obligaþiei de platã a preþului, sub
condiþia rezolutorie a neîncheierii
contractului de vânzare-cumpãrare.
Aceastã obligaþie este obligaþia
specificã cumpãrãtorului în cadrul
contractului de vânzare-cumpãrare, iar
nu obligaþia promitentului-cumpãrãtor
în cadrul antecontractului de vânzarecumpãrare. Trebuie reþinut cã se poate
încheia un antecontract de vânzarecumpãrare, în mod valabil, ºi fãrã
clauza plãþii vreunui avans. Practic, în
cazul plãþii unui avans, antecontractul,
ca înscris, conþine ºi un alt act juridic, o
platã parþialã, efectuatã cu anticipaþie
în faza pre-contractualã a contractului
de vânzare-cumpãrare.
Ca atare, repunerea în situaþia
anterioarã din prezenta speþã presu-

pune analiza a douã aspecte: cel
rezultat din antecontract, care
presupune repunerea pãrþilor în situaþia
de deplinã libertate contractualã ºi cel
specific contractului de vânzarecumpãrare, care presupune restituirea
avansului, ca urmare a îndeplinirii
condiþiei rezolutorii, care afecteazã
actul juridic al plãþii anticipate.
În consecinþã, promitentul-cumpãrãtor îºi redobândeºte libertatea de
a nu mai încheia un contract de
vânzare-cumpãrare evaluabil în bani,
în speþã evaluat la 600.000 de lei.
Într-o decizie de speþã184, Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie a arãtat cã
la stabilirea competenþei materiale
dupã valoare, în cadrul procesual al
acþiunilor în nulitatea unui contract de
vânzare-cumpãrare, trebuie avut în
vedere preþul stipulat în contract,
deoarece, cât timp nu e contestat,
preþul constituie singurul element de
apreciere de naturã obiectivã, neavând
relevanþã alte estimãri strãine
contractului.
Considerãm cã aceeaºi motivare
poate fi aplicatã ºi în cazul acþiunii în
rezoluþiunea unui antecontract de
vânzare-cumpãrare.
5. Taxa judiciarã de timbru datoratã pentru acþiunea în rezoluþiunea
unui antecontract de vânzarecumpãrare
Potrivit art. 2 alin. 11 din Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, dispoziþiile alin. 1 (referitoare la
taxa judiciarã de timbru datoratã pentru
acþiunile ºi cererile evaluabile în bani)
se aplicã în mod corespunzãtor ºi
cererilor privind declararea nulitãþii,
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C.S.J., Secþia civilã, decizia nr. 1593/
17.04.2002, în Revista Dreptul, nr. 6/2005.
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anularea, rezoluþiunea sau rezilierea
unui act juridic patrimonial, precum
ºi cererilor privind constatarea
existenþei sau inexistenþei unui drept
patrimonial; cererea privind repunerea
pãrþilor în situaþia anterioarã este scutitã
de taxã de timbru dacã este accesorie
cererii privind declararea nulitãþii,
anularea, rezoluþiunea sau rezilierea
actului juridic patrimonial.
Acest text a fost introdus în lege ca
urmare a Deciziei nr. 32/2008,
menþionatã anterior.
La fel ca ºi în cazul competenþei
materiale, se pune problema dacã
instanþa se raporteazã la preþul lucrului
vândut, preþ care în opinia pãrþilor
contractante este valoarea bunului ce
urmeazã a fi vândut sau la avansul
achitat, care  de cele mai multe ori 
reprezintã o valoare micã din preþul
convenit.
Apreciem cã taxa judiciarã de timbru
urmeazã a se achita la valoarea bunului
ce urma a fi vândut de pãrþi, iar nu la
valoarea avansului achitat de pãrþi.
Potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr.
146/1997, valoarea la care se calculeazã taxa de timbru este cea declaratã
în acþiune sau în cerere; dacã aceastã
valoare este contestatã sau apreciatã
de instanþã ca derizorie, evaluarea se
va face potrivit normelor metodologice
la care face trimitere art. 28 alin. 2 din
prezenta lege.
Din interpretarea acestui text legal,
rezultã cã taxa judiciarã de timbru se
datoreazã la valoarea bunului ce
constituie obiect al antecontractului,
întrucât prin promovarea unei acþiuni
în rezoluþiune contractantul îºi
redobândeºte libertatea de a nu mai
încheia un contract de vânzarecumpãrare evaluabil în bani.
Nu se poate avea în vedere, pentru
stabilirea taxei judiciare de timbru

datorate pentru acþiunea de rezoluþiune
a antecontractului de vânzarecumpãrare, avansul achitat de cãtre
promitentul-cumpãrãtor, întrucât
obiectul antecontractului nu este acest
avans, ci obligaþia de a transfera un
drept de proprietate, drept care este
evaluat de pãrþi atunci când stabilesc
preþul viitorului contract.
Aceastã soluþie se poate deduce ºi
prin utilizarea argumentului reducerii la
absurd  ad absurdum: astfel, dacã
avansul achitat de promitentulcumpãrãtor ar fi achitat cu titlu de avans
1 leu, taxa judiciarã de timbru ar fi
neglijabilã, fapt ce ar duce la ideea cã
aceastã acþiune ar fi  de facto  scutitã
de taxã?
De asemenea, un alt argument este
adus ºi de prevederile art. 31 din Legea
nr. 146/1997, potrivit cãrora cererile
introduse la instanþele judecãtoreºti,
prin care se solicitã pronunþarea unei
hotãrâri judecãtoreºti care þine loc de
act autentic de înstrãinare a unor bunuri
imobile, se taxeazã potrivit prevederilor
art. 2 alin. 1, la valoarea imobilului.
Chiar dacã aceastã normã juridicã
are în vedere numai una dintre acþiunile
în justiþie ce izvorãsc din antecontractul
de vânzare-cumpãrare, fiind o normã
specialã expres prevãzutã în
completarea art. 2 alin. 1 din aceeaºi
lege, apreciem cã, pentru identitate de
raþiune, trebuie avutã în vedere la
stabilirea taxei judiciare de timbru în
funcþie de valoarea imobilului, valoare
ce va fi stabilitã în conformitate cu
prevederile art. 2 alin. 3 din Legea nr.
146/1997.
Mai mult, un argument în plus este
adus ºi de faptul cã, dacã rezoluþiunea
antecontractului de vânzare-cumpãrare
este cerutã de cãtre promitentulvânzãtor, având în vedere cã acþiunea
în rezoluþiune este una patrimonialã,
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taxa judiciarã de timbru se stabileºte
în funcþie de valoarea bunului ce urma
a fi vândut, întrucât aceasta este
singura valoare la care se poate raporta
promitentul-vânzãtor, întrucât el
redobândeºte libertatea de a nu încheia
contractul de vânzare-cumpãrare. De
asemenea, nu se poate avea în vedere
avansul primit de promitentul-vânzãtor,
întrucât acesta nu ar avea interes sã
solicite restituirea acestei sume cãtre
promitentul-cumpãrãtor.
Ca atare, dacã în privinþa
promitentului-vânzãtor se are în vedere
valoarea întregului bun la stabilirea
taxei judiciare de timbru, considerãm
cã  pentru identitate de raþiune  ºi în
cazul în care promitentul-cumpãrãtor
solicitã rezoluþiunea antecontractului de
vânzare-cumpãrare trebuie avutã în
vedere tot valoarea bunului, iar nu cea
a avansului achitat, dat fiind cã ºi
acesta din urmã redobândeºte
libertatea de a nu încheia contractul de

vânzare-cumpãrare, respectiv de a nu
plãti preþul convenit.
Apreciem cã nu existã nicio
justificare obiectivã pentru ca taxa
judiciarã de timbru sã fie calculatã
diferit, dupã cum acþiunea în rezoluþiune este promovatã de promitentulcumpãrãtor sau de promitentulvânzãtor, atâta timp cât antecontractul
nu a avut efect translativ de proprietate.
6. Concluzii
În concluzie, apreciem cã în cazul
unei acþiuni prin care se solicitã
rezoluþiunea unui antecontract de
vânzare-cumpãrare competenþa
materialã trebuie determinatã în raport
de valoarea bunului ce urma a fi vândut.
Raportat la aceeaºi valoare trebuie
stabilitã de cãtre instanþa de judecatã
ºi taxa judiciarã de timbru datoratã de
reclamantul dintr-o acþiune în
rezoluþiunea antecontractului de
vânzare-cumpãrare.
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