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Le mandat est soumis, en général, aux règles contractuelles même si le contrat de
mandat est différent par rapport aux simples relations de décence sociale. Le mandat est
contrat, en ce qui concerne le sens technique de la notion, lorsque le parties contractantes
s'obligent "du point de vue juridique" ou, plus exactement, s'il est "justifié par rapport aux
autres".
1. No\iune (articolul 7131). Mandatul este contractul prin care una din p[r\ile
contractante ]i anume mandantul (creditorul) @ns[rcineaz[ cealalt[ parte ]i anume pe
mandatar (pe debitor), s[ desf[]oare ac\iune f[r[ plat[. Prin mandat se @n\elege "una din
cele mai obie]nuite forme de contract din cadrul schimburilor precum ]i orice ac\iune care
se execut[ @n mod gratuit ]i care are un caracter personal ]i confiden\ial". Articolul 713 al
Codului Civil Elen define]te no\iunea de mandat ca fiind evolu\ia mandatului (mandatum)
@n sens restr`ns. Este binecunoscut faptul c[ ]i @n dreptul roman mandatul (mandatum) se
caracterizeaz[ prin gratuitate din partea mandatarului. Scopul principal al mandatului nu
era interesul personal al p[r\ilor contractante ci datoria (officium) sau rela\ia de prietenie
(amicitia). Stabilirea unui echivalent (honorarium sau salarium) asupra presta\iei ]i asupra
mandatului pe durata desf[]ur[rii "lucr[rilor libere" a l[rgit @ns[ sfera no\iunii de ac\iuni cu
plat[ ale mandatului2.
#n acest fel se precizeaz[ dar @n acela]i timp se ]i limiteaz[ con\inutul semantic al
no\iunii deoarece @n limbajul schimburilor, no\iunea de mandat se folose]te mai ales @n
accep\iunea sa comun[ pentru aproape orice declara\ie de voin\[. No\iunea de mandat
folosit[ @n Codul Civil nu este nici pe departe cuprins[ @n aria de semnifica\ii a termenului
@n accep\iunea sa comun[. Diferen\a aceasta dintre sensul comun ]i sensul juridic face
confuz[ no\iunea de mandat3. Prin urmare mandatul se supune @n general regulilor
contractuale de]i contractul de mandat este diferit fa\[ de simplele "rela\ii de decen\[
social[". Adic[ mandatul este contract, c`t prive]te sensul rehnic al no\iunii, atunci c`nd
p[r\ile contractante se oblig[ "din punct de vedere juridic" sau mai exact "justificat fa\[ de
semeni4".
2. Caracterul mandatului. Obiectul mandatului este "desf[]urarea unei
activit[\i", adic[ depunerea de energie uman[ @ntr-o lucrare iar @n termeni mai generali no\iunea de ac\iune. Mai corect obiectul mandatului poate fi un act de orice natur[ (fie
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juridic[, fie material[5) cu condi\ia de a fi gratuit, ]i de a nu se primi nimic @n schimbul
execut[rii lucr[rii deoarece @n cazul din urm[ avea de-a face cu un contract de munc[ 6 sau
cu lucrare remunerat[7.
#n primul r`nd mandatul este un contract unilateral pentru c[ ac\iunea asumat[ de
mandatar pentru executarea lucr[rii se realizeaz[ gratuit (merces). Cu toate acestea
mandatul nu se @ncadreaz[ @n categoria contractelor strict unilaterale (a]a cum sunt dona\ia
sau garan\ia) ci intr[ @n categoria contractelor imperfecte deoarece din acesta se pot na]te ]i
drepturi ale mandatarului. Adic[ mandatul ca contract d[ na]tere mai ales la obliga\ii @n
sarcina mandatarului8 iar eventualele obliga\ii care se nasc @n sarcina mandantului nu
reprezint[ echivalent de schimb pentru obliga\iile mandatarului9. Nu este @ns[ imposibil ca
pe parcursul func\ion[rii mandatului s[ creeze ]i obliga\ii care ac\ioneaz[ @mpotriva
mandantului, fie pentru plata unor cheltuieli, fie pentru recuperarea unor daune.
Prin urmare mandatul este de sine st[t[tor, generator de obliga\ii (@n cadrul unei
rela\ii care ea @ns[]i este generatoare de obliga\ii), are caracter de angajament ]i cauzal
adic[ ac\ioneaz[ ca obliga\ie a mandatarului de a executa mandatul av`nd drept cauz[
libertatea @ntre p[r\i ]i drept rezultat - crearea a]a-numitei rela\ii "mandant-mandatar".
Mandatul se distinge prin caracterul s[u confiden\ial din care rezult[ c[
mandatarul nu poate @nlocui alt[ persoan[10 pe durata execut[rii mandatului @n afar[ de
cazul @n care este silit de @mprejur[ri ]i @n nici un caz nu are dreptul de a se abate de la
limitele mandatului11.
Caracterul personal ]i confiden\ial al mandatului determin[ esen\a mandatului ca
contract prin care mandantul are ca scop s[ ob\in[ ceva din partea mandatarului.
3. Forma mandatului. Mandatul este liber de form[ din moment ce nu se
@ncadreaz[ @n categoria de contracte solemne dar @n cazul @n care are ca obiectiv constituirea
unui act juridic formal se supune tipului (formei) actului juridic @ncheiat, astfel fie c[
mandatarul @]i ia r[spunderea s[ @ncheie contractul @n nume propriu dar @n folosul
mandantului. #n caz c[ nu se respect[ forma adecvat[, mandatul e considerat nul.
#n acord cu articolul 1964 din Codul Civil Francez "mandatul este ac\iunea care
ofer[ unei alte persoane puterea de a ac\iona @n numele ]i @n sarcina altcuiva. Contractul nu
este perfect prin acceptarea mandatarului". Defini\ia aceasta a fost criticat[ violent @n Fran\a
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ca fiind eliptic[ ]i confuz[ mai ales av`nd @n vedere c[ @n primul enun\ se define]te
@mputernicirea12.
#n defini\ia de mai sus nu se specific[ dac[ este vorba despre natura gratuit[ a
mandatului. Aceast[ ne@n\elegere este rezolvat[ de articolul 1986 care men\ioneaz[ c[
"mandatul este gratuit atunci c`nd nu exist[ o prevedere contrar[". #n afar[ de Codul civil
francez mai exist[ ]i alte coduri care confund[ mandatul cu @mputernicirea: a) vechiul Cod
civil italian de]i @n Italia nu persist[ aceast[ opinie; b) Codul civil egiptean mixt care este o
copie a Codului civil francez; c) Codul civil austriac @n care se observ[ aceea]i confuzie
@ntre mandat ]i @mputernicire13.
Spre deosebire de drepturile amintite, unde mandatul ]i @mputernicirea sunt
considerate no\iuni identice ]i str`ns legate, @n Codul elen, @ntre ecel dou[ no\iuni se face o
distinc\ie clar[. #n accep\iunea elen[, mandatul este un contract care are ca scop
desf[]urarea unei ac\iuni de orice natur[ de c[tre un mandatar pe c`nd @mputernicirea este
un act juridic unilateral prin care se acord[ putere de reprezentare a unei persoane ]i care
are ca scop numai executarea actului juridic.
Mandatul este un raport licit care se poate baza pe @mputernicire pe c`nd
@mputernicirea nu prevede ca condi\ie necesar[ existen\a unui mandat. De asemenea,
@mputernicirea, ca act juridic unilateral, nu con\ine @n sine un mandat (care este contract14).
3. Diferen\a dintre mandat ]i @mputernicire. #n dreptul roman precum ]i @n alte
legisla\ii contemporane nu se face o distinc\ie clar[ @ntre mandat ]i @mputernicire @ntruc`t
sunt considerate no\iuni str`ns legate @ntre ele ]i @n multe cazuri una o include pe cealalt[.
#n trecut, @n Codul elen, @nainte de apari\ia Codului civil al dreptului @n vigoare,
@mputernicirea se considera drept un element al mandatului15.
Diferen\a exact[ dintre cele dou[ no\iuni consr[ @n urm[toarele:
#mputernicirea are ca scop o ac\iune @n numele celui reprezentat pe c`nd mandatul
poate avea ca scop ]i ac\iuni @n numele ambelor p[r\i cu condi\ia de a se ac\iona @n folosul
persoanei reprezentate. Mandatul nu include neap[rat ]i @mputernicirea dar nici
@mputernicirea nu presupune @n mod necesar un mandat. Mai corect, mandatul nu are drept
scop executarea actului juridic de c[tre mandatar ci executarea de c[tre acesta din urm[ a
oric[rei alte ac\iuni. Prin urmare nu este necesar[ existen\a unei @mputerniciri deoarece
@mputernicirea devine necesar[ numai atunci c`nd mandatarul urmeaz[ s[ execute un act
juridic @n numele mandantului16.
De asemenea, @mputernicirea poate exista independent de mandat atunci c`nd
@mputernicirea se bazeaz[ pe un alt raport, ca de exemplu pe un raport intern (contractul de
munc[17). #n ceea ce prive]te latura productiv[, mandatul este un contract generator de
obliga\ii pe c`nd @mputernicirea este un act juridic unilateral, de sine st[t[tor, independent
de raportul principal (fundamental) care nu e necesar s[ fie un contract de mandat. C`t
prive]te con\inutul, mandatul @l oblig[ pe mandatar s[ execute mandatul pe c`nd
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@mputernicirea @i acord[ acestuia numai puterea de reprezentare direct[ a mandantului @n
momentul execut[rii mandatului18.
Din punct de vedere al naturii, contractul este cauzal, adic[ are ca scop
desf[]urarea oric[rei ac\iuni care se refer[ la rela\ia dintre p[r\i "din interior" pe c`nd
@mputernicirea este necondi\ionat[ adic[ nu depinde de scopul juridic pentru care este
emis[ ]i nici de raportul intern.
Prin mandat se stabilesc raporturile interne dintre mandant ]i mandatar ]i mai ales
cele care se refer[ la ac\iunile pe care mandatarul este obligat s[ le execute. Spre deosebire
de acesta, @mputernicirea se refer[ la raportul @mputernicitului ca reprezentant legal cu ter\ii
(raport extern19). C`t prive]te forma de @ncheiere, mandatul e liber de forma (articolul 158
din Codul civil elen). #mputernicirea este de regul[ lipsit[ de form[ @ns[ @n cazul @n care
actul juridic la care se refer[ se @ncadreaz[ @ntr-o anumit[ form[, atunci ]i @mputernicirea se
va @ncadra @n acea form[ (articolul 217 alineatul 2, Codul civil elen).
Referitor la modalitatea ]i amploarea coexiten\ei lor @mputernicirea care @n
anumite @mprejur[ri se sprijin[ pe raportul fundamental al mandatului (numai atunci c`nd
con\inutul mandatului se refer[ la executarea unor fapte juridice @n numele ]i @n sarcina
mandantului) se bazeaz[ pe reprezentarea imediat[. Adic[ @mputernicirea reprezint[
mijlocul necesar de reu]it[ ]i @n schimb @ntr-un mandat nu este posibil s[ existe
@mputernicire care s[ aib[ drept con\inut realizarea unor fapte materiale.
#n cazuri foarte rare c`nd exist[ un mandat care se refer[ la executarea unor fapte
juridice @n numele mandatarului (reprezentarea indirect[) @nseamn[ c[ mandatarul are
posibilitatea ]i ocazia de a executa mandatul, @n acord cu regula, fie prin reprezentare
direct[, fie prin reprezentare indirect[. #n cazul unui mandat cu con\inut direct, mandatul
poate constitui raportul fundamental ]i pentru alt act juridic unilateral ]i de sine st[t[tor ]i
anume pentru consim\[m`nt20 "@n acord cu articolul 236 al Codului civil elen".
Consim\[m`ntul ]i @mputernicirea @ndeplinesc scopuri paralele @n cadrul
mandatului, adic[ @mputernicirea legalizeaz[ puterea de reprezentare direct[ a
reprezentantului, iar acordarea consim\[m`ntului @ncorporeaz[ puterea de dispozi\ie a
mandantului (cel @n drept) ]i legalizeaz[ puterea de reprezentare indirect[ a acestuia pe
durata execut[rii actelor juridice21
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