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Actuellement, personne ne doute plus du fait que le développement de la société
informatique n'ait conduit à une révolution des manières classiques de vente et d'achat. Le
contrat électronique ne diffère point de son homologue classique dans sa définition, et,
même s'il est conclu électroniquement, la structure du contrat, au sujet des parties et des
principales obligations, ne souffre pas de modifications. Mais le commerce électronique
possède ses catractères en propre, issus des propriétés du réseau Internet, que l'on peut
qualifier comme ressource ouverte, dans la mesure où il n'est pas détenu par un
propriétaire au sens strict du terme. Le réseau supprime aussi les étapes d'intermédiation
et permet une relation directe entre fournisseur et consommateur. Le contrat électronique
est caractérisé par la dépersonnalisation, la dématérialisation et la délocalisaton des
échanges accomplis par la voie de l'Internet.
1. Cadrul legislativ. Directiva 2000/31/CE asupra comer\ului electronic impune
statelor membre s[ asigure cadrul legal pentru @ncheierea contractelor prin mijloace
electronice. Art. 9 al Directivei prevede c[, @n principiu, orice fel de contract poate fi
@ncheiat electronic @n mod valid, statelor membre fiindu-le totu]i permis s[ exclud[ anumite
categorii de contract de la aceast[ regul[ general[.1 #n scopul al[tur[rii efortului european
de legiferare ]i armonizare a legisla\iei referitoare la activit[\ile desf[]urate prin re\eaua
Internet @n \ara noastr[ s-au adoptat legea2 ce stabile]te regimul juridic al semn[turii
electronice ]i al @nscrisurilor @n form[ electronic[ ]i condi\iile furniz[rii de servicii de
certificare a semn[turii electronice, precum ]i legea comer\ului electronic3. #n acela]i sens,
Proiectul Noului Cod civil include o sec\iune aparte numit[ Dispozi\ii particulare privind
@nscrierile pe suport informatic.4
2. Asem[n[ri ]i deosebiri @ntre contractul clasic ]i contractul electronic . Din
punct de vedere al defini\iei, contractul electronic nu pare s[ difere de omologul s[u clasic
prezentat ca un act juridic format prin acordul a dou[ sau mai multor p[r\i cu inten\ia de a
constitui, modifica sau stinge un raport juridic.5 Suntem @n prezen\a unui act juridic
(acordul a doi utilizatori) ]i, chiar dac[ este concluzionat @n mediu electronic, structura
contractului, @n ceea ce prive]te p[r\ile ]i principalele obliga\ii, nu sufer[ modific[ri.
Contractele electronice cumuleaz[ dou[ caracteristici: cererea ]i oferta se @nt`lnesc @n
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De exemplu, contractele referitoare la propriet[\ile imobiliare, contracte ce implic[ notari publici,
autorit[\i publice ]i/sau Cur\i de justi\ie; anumite contracte de girare ]i contracte guvernate de legea
familiei sau legea de succesiune.
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Legea nr. 455/2001 privind semn[tura electronic[.
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Legea nr. 365/7 iunie 2002 privind comer\ul electronic.
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Cartea a V-a Obliga\iile, Titlul II Izvoarele obliga\iilor, Sec\iunea III Încheierea contractelor, §.6
Despre forma contractului
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Art. 905 Proiectul Codului civil 2004
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mediul electronic ]i acordul se efectueaz[.6 Se poate spune c[ este vorba despre un contract
@ntre absen\i.
Una din particularit[\ile comer\ului electronic rezid[ din faptul c[ re\eaua Internet
poate fi calificat[ ca o resurs[ deschis[ @n m[sura @n care nu posed[ un proprietar @n sensul
strict al termenului. Acolo unde exist[ un proprietar se poate stabili un contract cadru ce
fixeaz[ toate condi\iile juridice la care sunt supu]i utilizatorii (formarea ]i acceptarea
contractului, moduri de plat[, sisteme de prob[ etc). Ori, @ntr-o re\ea deschis[ acest lucru
este mult @ngreunat. Chiar dac[ exist[ unele norme deontologice numite "netiquette" menite
a @nl[tura conduitele dezagreabile ]i practicile ce ar putea perturba buna func\ionare a
resursei trebuie recunoscut c[ acestea au valoare teoretic[ ]i moralist[, neexist`nd sanc\iuni
juridice @n cazul viol[rii lor. #n ultimii ani au fost create proiecte juridice la nivel na\ional ]i
interna\ional @n scopul stabilirii unui cadru juridic al re\elei Internet.7
Datorit[ faptului c[ @n comer\ul electronic nu exist[ frontiere se pune problema
prezen\ei p[r\ilor contractante, a competen\ei jurisdic\ionale ]i a legilor aplicabile. Ce
valoare juridic[ se poate acorda schimbului electronic de documente @ntre cocontractan\i?
Fiind vorba despre contracte @ntre absen\i, este necesar s[ se asigure identificarea ]i
autentificarea contractantului ca ]i integritatea mesajului; aceste formalit[\i sunt esen\iale
pentru a permite aducerea probei @ncheierii contractului. Negocierea ]i tranzac\ia
comercial[ @n Internet nu sunt reglementate printr-o lege de origine contractual[ comun[
tuturor utilizatorilor din lume.8 Aceast[ situa\ie ridic[ @ntreb[ri relative la no\iunea de
contract, @n general, ]i, @n particular, referitoare la faza prealabil[ form[rii contractului, la
cea a form[rii, la executarea ]i la con\inutul posibil al contractului. Cunoa]terea identit[\ii
cocontractantului este un element determinant al raporturilor contractuale pe care
utilizatorul dore]te s[ le foloseasc[. Identificarea p[r\ilor este important[ pentru dreptul
contractelor @n m[sura @n care un contract nu se poate forma dac[ una din p[r\ile
contractacte este necunoscut[. Pentru ca un contract s[ se formeze @n mod legal ]i pentru a
fi evitate toate litigiile posterioare @ncheierii contractului, este necesar ca p[r\ile s[
cunoasc[ cu cine contracteaz[.9
Dar, una din particularit[\ile Internetului rezid[ din faptul c[ utilizatorul nu ]tie
@ntotdeauna cu ce \ar[ comunic[, spre deosebire de alte mijloace de comunicare (de
exemplu, atunci c`nd utilizeaz[ telefonul sau fax-ul, formarea num[rului este precedat[ de
indicativul \[rii cu care comunic[). #n Internet, utilizatorul cunoa]te \ara numai dac[ se
conecteaz[ la site-uri ce au adrese cu termina\ii na\ionale (de exemplu, ro, fr, it). #n schimb
pentru site-urile cu adrese generale (com) este greu de precizat locul @n care acestea se
afl[.10 Analiza contractului @n comer\ul electronic este artificial[ \in`nd cont de
imposibilitatea determin[rii persoanei - consumator sau profesionist - care a avut ini\iativa
rela\iei contractuale. #n fapt, interactivitatea antreneaz[ o confuzie @n delimitarea
tradi\ional[ a rolurilor.
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E. Barbry, Le droit du commerce électronique de la protection ... a la confiànce, http://www.clubinternet.fr/cyberlexnet/
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J. Leprêtre, Le contrat dans le commerce electronique,
http://jullep.free.fr/computer/MemoireComputer.htm
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C. Blaise, Le commerce electronique entre professionnels en réseau ouvert (Internet), p.8
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Formarea contractelor electronice este marcat[ ]i de faptul c[ Internet-ul suprim[
etapele de intermediere ]i permite un raport direct @ntre furnizor ]i consumator. #n cadrul
comer\ului electronic, consumatorii au posibilitatea de a vizita site-urile comerciale ale
@ntreprinz[torilor. #n acest cadru, site-urile comerciale realizeaz[ oferta profesionalilor. Dar,
contractul electronic ridic[ probleme referitoare la ini\iativa rela\iei contractuale deoarece e
dificil de determinat care fapt constituie ini\iativa @ncheierii contractului: un site cu acces
deschis sau vizita consumatorului. Pe de alt[ parte, tehnica interactiv[ permite un dialog ]i
schimburi practic simultane ]i, @ntr-o manier[ general[, interactivitatea face posibil[, pentru
@ntreprinz[tori, posibilitatea de a prezenta oferte personalizate gra\ie r[spunsurilor furnizate
on line de consumatori ]i gestiunea fabric[rii la comand[. Contractul electronic este
caracterizat prin depersonalizarea, dematerializarea ]i delocalizarea schimburilor prin
Internet. Contractele electronice prezint[ specificitatea de a fi concluzionate cu ajutorul
ma]inilor @n absen\a contactelor directe ]i simultane. #n compara\ie cu contractele
tradi\ionale, tranzac\iile electronice ridic[ @ntreb[ri inedite referitoare la momentul ]i locul
form[rii contractului.
Caracterul imaterial al tranzac\iei conduce la @ntreb[ri asupra naturii contractului
electronic, asupra identit[\ii persoanei cocontractante cu care s-a concluzionat contractul,
asupra elementelor de prob[ @n caz de litigiu. Se pot da ca solu\ii: indicarea obligatorie a
identit[\ii ]i referin\elor comerciantului; @nregistrarea automat[ de c[tre comerciant a
informa\iilor schimbate cu consumatorul, susceptibile de a aduce elemente de prob[ a
con\inutului contractului ]i a datei @ncheierii acestuia. Existen\a @nregistr[rilor realizate de
comerciant ]i/sau de consumator pune problema conserv[rii ]i arhiv[rii pe suporturi fiabile
]i nealterabile. Recurgerea la serviciile de certificare pot aplana deficitul de fiabilitate din
rela\iile dintre consumator ]i furnizor. Principala problem[ @n materia contractelor
electronice \ine de validitatea ]i de legitimitatea tehnologiilor de informa\ie ]i comunica\ie
folosite @n sus\inerea opera\iilor comerciale. Aceasta ridic[ dou[ tipuri de probleme
juridice, ]i anume: -absen\a persoanelor indus[ de schimbul electronic ]i -dematerializarea
actelor @ncheiate \in`nd cont de forma lor electronic[.
#n procesul form[rii contractelor un rol important @l ocup[ momentul @ncheierii lor
deoarece efectele @ncep s[ se produc[ din acest moment. Dac[ @n cazul @n care p[r\ile sunt
prezente ]i egale @n drepturi, momentul @ncheierii contractului este stabilit atunci c`nd
acestea decid, @n cazul @n care p[r\ile nu sunt de fa\[, momentul form[rii contractului nu
coincide cu data exprim[rii voin\ei nici uneia dintre p[r\i. Aceste date sunt anterioare
momentului form[rii contractului, cele dou[ voin\e fiind unite prin intermediul a dou[
institu\ii juridice: oferta de a contracta ]i acceptarea. #n Internet contractele se pot @ncheia
on-line prin folosirea serviciilor care permit ofertarea ]i acceptarea @n timp real sau off-line
prin intermediul po]tei electronice. Ca urmare contractele @ncheiate on-line vor fi
considerate contracte inter presentes, iar cele @ncheiate off-line, contracte inter absentes.11
3. Formarea consim\[m`ntului @n contractul electronic. Oferta de a contracta
@n mediul electronic. Oferta comercial[ @n Internet ce poate fi destinat[ particularilor sau
comercian\ilor prezint[ numeroase particularit[\i. Este @n primul r`nd o ofert[ care
tranziteaz[ o resurs[ interna\ional[ de telecomunica\ii. Exist[ diferen\e fa\[ de contractele
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V.V. Patriciu, Ioana Vasiu, }.G. Patriciu, Internetul ]i dreptul, Editura All Beck, 1999, p.127.
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tradi\ionale, @ncheiate @ntre persoane prezente @n momentul schimbului de consim\[m`nt.
Contractul electronic este apropiat de contractele negociate la distan\[.12
Cataloagele electronice difuzate pe Internet pot fi considerate astfel de tehnici de
comunicare la distan\[. Atunci c`nd comerciantul dore]te s[-]i v`nd[ produsele prin
intermediul re\elei Internet emite o ofert[ pe care o comunic[ pe Internet ]i care va putea s[
fie primit[ de orice persoan[ conectat[ la re\ea. Exist[, în acest caz, o ofert[ f[cut[ la
distan\[, contractan\ii neînt`lnindu-se. Totu]i, oferta comercial[ f[cut[ pe Internet prezint[
anumite caracteristice proprii legate de interactivitate. Aceste caracteristici, pe care le
reg[sim în ceea ce prive]te telematica interactiv[ sunt într-adev[r distincte de v`nz[rile prin
coresponden\e clasice utiliz`nd calea suportului de h`rtie pentru difuzarea ofertei lor.
Astfel, dac[ nu exist[ pe Internet, prezen\a fizic[ simultan[ a contractan\ilor,
conform chiar defini\iei v`nz[rii la distan\[, re\eaua permite totu]i o prezen\[ virtual[,
gra\ie interactivit[\ii. Oferta ]i acceptarea pot s[ se înt`lneasc[ aproape simultan pe
Internet. Oferta comercial[ difuzat[ prin intermediul Internetului poate fi @nrudit[ cu oferta
televizat[, ambele fiind comunic[ri publice. Emisiunile de publicitate prin televizor sunt
consacrate în totalitate sau par\ial prezent[rii ]i promov[rii promo\iei de bunuri sau servicii
oferite direct la v`nzare. Oferta televizat[, permi\`nd telespectatorilor s[ consume în fa\a
televizorului, poate fi considerat[ ca o form[ de contract negociat la distan\[. Cu toate
acestea, contrar ofertei multimedia care este interactiv[, cump[rarea prin televizor nu
permite cump[r[torului s[ utilizeze acela]i mijloc de telecomunica\ie pentru a face
comanda. Telespectatorul consumator care dore]te s[ ob\in[ un produs prezentat de
emisiunea televizat[, nu va putea s[-]i transmit[ direct consim\irea cu ajutorul televizorului
]i va trebui s[ se foloseasc[ de ajutorul altor mijloace de comunica\ie.
#n mediul electronic diverse mijloace sunt puse la dispozi\ia policitantului. Astfel,
el poate alege @ntre mijloacele de comunicare cu caracter public (web, forumuri de discu\ii)
sau privat (po]t[ electronic[, canale de comunica\ie). Oferta @n Internet prezint[
particularitatea de a fi accesibil[ tuturor utilizatorilor f[r[ limite. Ea are caracterul unei
comunica\ii publice. #n fapt, @n cazul @n care o astfel de ofert[ nu se adreseaz[ prin po]t[
electronic[ unei persoane determinate sau nu are caracter confiden\ial prin criptare, are
voca\ia de a atinge un public imens. Ea se constituie @ntr-un exemplu de ofert[ adresat[
publicului sau unei persoane indeterminate. Este totu]i dificil de trasat o frontier[ @ntre
caracterul public sau privat al ofertelor din re\ea c[ci o ofert[ lansat[ prin po]t[ electronic[
c[tre un num[r mai mare de persoane poate fi ]i ea considerat[ ca public[.
#n fine, interactivitatea @ntre comerciant ]i client pe care o permite re\eaua este o
caracteristic[ esen\ial[ a comer\ului electronic. Pentru a constitui o ofert[ @n sensul juridic
al termenului, mesajul afi]at @ntr-o pagin[ web sau trimis prin po]t[ electronic[ trebuie s[
con\in[ toate elementele necesare @ncheierii contractului. Oferta nu poate contribui la
formarea contractului dec`t cu condi\ia s[ fie ferm[, precis[ ]i cert[.
O problem[ ridicat[ de oferta venit[ prin intermediul Internetului este aceea a
duratei de validitate a ofertei. Oferta nu este, @n general, valabil[ dec`t pentru o durat[
12

Conf. art. 2 din O.G. 130/2000 prin contract la distan\[ se @n\elege contractul de furnizare de
produse sau servicii @ncheiat @ntre un comerciant ]i un consumator, @n cadrul unui sistem de v`nzare
organizat de c[tre comerciant, care utilizeaz[ @n mod exclusiv, @nainte ]i la @ncheierea acestui contract,
una sau mai multe tehnici de comunica\ie la distan\[. Acestea sunt definite ca orice mijloc ce poate fi
utilizat pentru @ncheierea unui contract @ntre comerciant ]i consumator ]i care nu necesit[ prezen\a
fizic[ simultan[ a celor dou[ p[r\i.
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limitat[, ori pentru a o putea aprecia trebuie cunoscut punctul de debut. Se precizeaz[ @ns[
destul de rar data la care oferta a fost emis[ @n re\ea ]i data scaden\ei. #n acest caz, se pune
@ntrebarea: care dat[ conteaz[: cea a lans[rii ofertei @n re\ea sau cea la care utilizatorul
re\elei a luat cuno]tin\[ de ofert[?
#n general, este considerat[ ca dat[ de debut, data la care oferta a fost lansat[. Dar
aceast[ solu\ie este nefondat[ pentru consumatorul care n-a primit nici o informa\ie despre
ofert[ ]i care nu are certitudine cu privire la validitatea, perenitatea ]i realitatea ofertei. De
aceea ar trebui ca ofertantul s[ indice @n clar data lans[rii @n re\ea a ofertei ]i durata
acesteia.13 Durata validit[\ii ofertei poate fi specificat[ sub una din urm[toarele forme:
ofert[ valabil[ p`n[ la data de ...; ofert[ valabil[ p`n[ la epuizarea stocului; ofert[ valabil[
@ncep`nd cu ...
Practic, dou[ condi\ii cumulative determin[ existen\a ofertei: oferta este inserat[
pe un server ]i ea este accesibil[ publicului. Dispari\ia definitiv[ a site-ului care con\inea
oferta conduce la caducitatea ofertei, spre deosebire de dispari\ia temporar[, datorat[ unei
defec\iuni tehnice, care atrage dup[ sine doar suspendarea existen\ei ofertei. De asemenea,
trebuie specificate @n clar caracteristicile esen\iale ale bunurilor ]i serviciilor oferite:
bunurile vizate (denumire, dimensiune, cantitate, culoare, particularit[\i, compozi\ie etc);
serviciile vizate (obiect, con\inut etc); zona geografic[ de acoperire a ofertei; zona
geografic[ de livrare; disponibilitatea bunurilor ]i serviciilor; moduri ]i sfaturi de utilizare;
metode de livrare (livrarea unui bun prin curier po]tal sau printr-un mijloc de transport,
livrarea unui bun sau serviciu on-line @n timp real sau nu); garan\ii ]i service dup[ v`nzare;
durata contractului atunci c`nd poart[ asupra furniz[rii de durat[ sau periodic[ a unui bun
sau serviciu.
Fotografiile ilustrative ce sus\in informa\iile textuale nu intr[ @n c`mpul
contractual. Erorile, dac[ sunt introduse, nu pot angaja responsabilitatea comerciantului.
Exist[ opinii conform c[rora, @n cazul unor astfel de oferte, ca ]i @n cazul tele-ofertei, exist[
riscul deform[rii calit[\ilor bunurilor ]i serviciilor oferite. Principalul motiv al acestui risc @l
constituie utilizarea noilor tehnologii care pot conduce, prin prelucr[ri, la oferirea unei
imagini denaturate asupra bunului ofertat.14 De aceea, caracteristicile calitative ]i
cantitative trebuie descrise precis, f[r[ echivoc. Chiar dac[ descrierea on-line este
acompaniat[ adesea de fotografii, asem[n[tor unui catalog pe h`rtie, accentul trebuie pus
pe decalajele dintre descrierea fotografic[ a produsului ]i realitate. Condi\iile particulare de
v`nzare enun\ate pe ecran precizeaz[ ansamblul acestor elemente; ele trebuie consultate @n
prealabil cu tot angajamentul consumatorului. Deoarece normele din diverse \[ri pot
impune interdic\ii sau restric\ii asupra produselor v`ndute la distan\[15 este preferabil s[ fie
precizate @n clar zonele geografice de acoperire a ofertei precum ]i zona geografic[ de
livrare. Oferta trebuie s[ con\in[ informa\ii clare referitoare la pre\. Acestea trebuie s[
con\in[ at`t pre\ul bunului sau servicului oferit c`t ]i toate taxele ce trebuie pl[tite de c[tre
consumator.

13

Eric Barbry, op.cit.
B. Bizeul, Le télé-achat et le droit des contrats, Editura CNRS Droit, Paris, 1998, p.97.
15
De exemplu, @n Fran\a v`nzarea la distan\[ a bunurilor ]i serviciilor este interzis[ pentru: produse
farmaceutice, arme, obiecte contra bunurilor moravuri sau ce pot atenta la demnitatea uman[,
v`nzarea imobilelor @n m[sura necesit[\ii unui act notarial, ]i este supus[ restric\iilor pentru
interven\ii medicale, tutun, alcool, produse alimentare.
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Cyberclientul trebuie s[ cunoasc[ eventualele limit[ri de responsabilitate,
modalit[\ile de plat[, modalit[\ile de livrare, perioada pentru livrare. Nu @n ultimul r`nd,
oferta trebuie s[ con\in[ datele de identificare ale autorului ofertei: numele, num[rul de
identificare unic, adresa sediului social sau adresa responsabilului de ofert[, adresa
electronic[ (e-mail), num[rul de telefon ]i fax. Deoarece capacitatea de memorare ]i
con]tientizare a con\inutului unui document este mult mai mic[ atunci c`nd se cite]te un
document electronic dec`t @n cazul unui document scris pe h`rtie este mult mai u]or s[ se
comit[ erori @n interpretarea documentelor electronice. De aceea pentru consumatorul
cibernetic va fi mai simplu s[ demonstreze c[ nu a fost con]tient de faptul c[, atunci c`nd a
ap[sat butonul mouse-ului, a efectuat o tranzac\ie, ceea ce nu s-ar @nt`mpla @n cazul unui
consumator ce a semnat un contract pe h`rtie. Pentru a evita aceast[ situa\ie trebuie ca, @n
cazul electronic, oferta s[ fie mai scurt[ ]i mai concis[ dec`t @n contractele aflate @n uz @n
mod curent. De asemenea, trebuie facilitat[ lectura ofertelor electronice prin spa\ierea
modului de prezentare, prin utilizarea unor termeni curen\i ]i prin folosirea caracterelor
@ngro]ate pentru sublinierea pasajelor mai importante.
Mai mult, @ntreprinz[torii ar trebui s[ dea dovad[ de mai mult formalism @n cadrul
raporturilor contractuale cu consumatorii cibernetici, indic`nd @n mod explicit posibililor
cump[r[tori c[ sunt pe punctul de a ratifica un contract. Ar putea cere mai mult dec`t un
simplu clic pentru acceptarea ofertei. De exemplu, s-ar putea solicita cump[r[torului s[-]i
@nscrie numele @ntr-o caset[ de dialog sau @ntr-o caset[ text. Acest gest le-ar putea indica
consumatorilor c[ gestul lor poate avea consecin\e juridice.
Persoana care distribuie un produs sau o lucrare prin Internet trebuie s[ fie
capabil[ s[ demonstreze c[ a reliefat suficient dispozi\iile sale contractuale pentru a permite
utilizatorului s[ ia cuno]tin\[ despre toate acestea c`t mai u]or. Altfel, s-ar putea conchide
c[ acele clauze externe sau anex[ri prin referin\e nu sunt valabile. La fel, trimiterile la
dispozi\iile dreptului comun nu au valoare at`ta timp c`t nu sunt reproduse @n contractul
electronic.
4. Acceptarea @n Internet. Al doilea element al @ncheierii contractului @l
reprezint[ acceptarea f[r[ echivoc a ofertei c[ci, orice modificare adus[ ofertei se constituie
@n contra-ofert[. #n contextul Internetului, unde p[r\ile se cunosc doar prin intermediul
acestui mediu electronic, acceptarea poate fi reg[sit[ sub una din urm[toarele forme: cel
mai adesea, ca un simplu fapt de ap[sare a butonului mouse-ului (clic) asupra unui buton
care indic[ acceptarea; prin intermediul unui formular ce trebuie completat ]i transmis; prin
po]t[ electronic[. Contractele concluzionate on-line prin intermediul paginilor web sunt
contracte de adeziune c[ci condi\iile sunt, @n general, obligatorii. Spre deosebire de acestea,
contractele @ncheiate prin intermediul po]tei electronice sunt contracte negociate.
Acceptarea prin ap[sarea unui buton. #n acest caz, principiul este relativ simplu: o
dat[ oferta emis[ pe un site este propus[ ]i procedura cump[r[rii la distan\[. Ca urmare,
exist[ un buton a c[rui ap[sare confirm[ dorin\a de cump[rare. Uneori exist[ ]i butonul
opus de rejectare a ofertei care, prin prezen\a sa, permite cocontractantului s[ efectueze o
alegere real[, s[ realizeze o manifestare pur[ ]i simpl[. Dac[ acesta din urm[ dore]te s[
modifice termenii contractului sau are rezerve la contract, va trimite o contra-ofert[ prin
po]t[ electronic[. #n orice caz, este pu\in probabil ca @ntr-un site comercial unde clien\ii
sunt de ordinul milioanelor o astfel de propunere s[ fie luat[ @n considerare. #n fapt, astfel
de contracte electronice sunt mai mult contracte de adeziune.
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Se pune problema dac[ simpla ap[sare a butonului mouse-ului asupra unui buton
de acceptare de pe o pagin[ web este suficient[ pentru a exprima inten\ia utilizatorului
(acceptantului) re\elei de a accepta termenii esen\iali ai contractului care-i este propus.
Acceptarea nu este nici oral[, nici scris[ ]i poate fi dificil de considerat acest fapt ca
acceptare expres[. Cu toate acestea, transmiterea informa\iilor c[tre comerciant este
rezultatul ac\ion[rii butonului de acceptare, adic[ a unui gest. Ori un gest neechivoc sau un
comportament activ poate fi considerat ca o manifestare expres[ a voin\ei acceptantului.16
Pe de alt[ parte, pentru ca un contract s[ fie valabil format trebuie ca utilizatorul
(acceptantul) s[ fie con]tient c[ gestul s[u @nseamn[ admiterea efectiv[ a dispozi\iilor
contractului de adeziune propus. Este motivul pentru care oferta trebuie s[ con\in[ toate
datele particulare ale contractului. De asemenea, poate fi impus[ o acceptare suplimentar[
@n sensul c[, la ap[sarea butonului de acceptare, pe ecran va fi afi]at[ o nou[ caset[ ce
permite confirmarea comenzii. Aceast[ nou[ fereastr[ ar putea con\ine informa\ii clare care
s[-i indice utilizatorului rezultatul gestului s[u ]i o nou[ cerere de confirmare (de exemplu
"A\i comandat produsul X, confirma\i comanda?"). Alte site-uri for\eaz[ utilizatorul s[
parcurg[ @ntreaga pagin[ ce con\ine oferta pentru a ajunge la butonul de acceptare ce se
g[se]te @n subsolul acesteia. Aceast[ precau\ie poate reduce aspectul pur formal al
accept[rii, chiar dac[ relevant[ ar fi viteza de defilare a ecranului.
Acceptarea prin intermediul unui formular. Exist[ situa\ii @n care pagina web ofer[
pentru acceptare un formular standard ce poate fi completat. }i @n acest caz pot apare
probleme @n cazul @n care nu este specificat[ @n clar modalitatea de transmitere a
formularului. Aceasta deoarece formularul poate fi transmis direct prin intermediul unei
leg[turi aflat[ pe pagina respectiv[ (de exemplu, prin intermediul unui buton de expediere)
sau poate fi transmis prin intermediul po]tei electronice, po]tei clasice sau a fax-ului. De
aceea este indicat ca ofertantul s[ indice @n mod expres modalitatea ]i mijlocul de
comunica\ie pe care acceptantul trebuie s[ le foloseasc[. |in`nd cont de diferen\ele
lingvistice, se poate pune problema validit[\ii consim\[m`ntului unei accept[ri @n cazul @n
care acesta este dat @ntr-o limb[ str[in[. Acceptarea scris[ @n Internet este rar folosit[ dar
este singura @n m[sur[ s[ asigure at`t v`nz[torul, c`t ]i consumatorul. Impunerea
consim\[m`ntului tacit nu poate avea validitate juridic[ @n cadrul rela\iilor dintre v`nz[tor
]i client @n Internet, fiind lipsit[ de orice efect juridic men\iunea potrivit c[reia oferta va fi
considerat[ acceptat[ dac[ nu se comunic[ r[spuns.
5. Momentul @ncheierii contractului electronic. #n cazul contractelor on-line,
@ncheierea contractelor este similar[ @ncheierii contractelor prin intermediul telefonului;
cele dou[ p[r\i sunt considerate prezente ]i, ca urmare, acordul de voin\[ se exprim[
simultan. #n acest caz, se aplic[ acelea]i reguli care guverneaz[ @ncheierea contractelor c`nd
p[r\ile sunt prezente. #n cazul contractelor off-line, p[r\ile nu sunt prezente @n acela]i timp
la @ncheierea contractului. Se poate re\ine @n acest caz una din cele dou[ teorii referitoare la
momentul @ncheierii contractului. Dac[ se re\ine sistemul emisiunii, trebuie determinat cu
precizie momentul ]i locul @n care s-a intervenit. Astfel, momentul este considerat acela @n
care expeditorul mesajului apas[ butonul de acceptare sau de trimitere a mesajului. Mesajul
este apoi lansat @n re\ea. Problema poate proveni din faptul c[ ora indicat[ @n mesaj poate fi
16

Este cazul unei persoane care se urc[ @ntr-un autobuz sau taxi, acest gest fiind considerat ca
manifestarea expres[ a accept[rii contractului de transport.
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falsificat[ (de exemplu prin schimbarea orei calculatorului folosit). Proba orei reale ar putea
fi aflat[ prin raportarea la ora de tranzitare a mesajului prin server-ul furnizorului de acces
dar numai @n cazul @n care expeditorul ]i receptorul sunt lega\i prin intermediul unui
furnizor ]i dac[ furnizorul de acces este ter\.
#n privin\a teoriei recep\iunii problema care se pune este cea a orei reale a
recep\iei. Exist[ opinia17 conform c[reia declara\ia de voin\[ electronic[ este recep\ionat[ @n
momentul @n care sose]te @n cutia po]tal[ @ntr-o manier[ consultabil[. Aceasta @nseamn[, @n
cazul activit[\ilor profesionale, @n timpul orelor de program normale sau @n orice moment
dac[ serviciul este non-stop sau, @n cazul utiliz[rii private, @n ziua urm[toare deoarece
controlul permanent al cutiei @n timpul zilei nu este obligatoriu. Independent de aceste
considera\ii r[m`ne valabil principiul conform c[ruia declara\ia de voin\[ a fost accesat[ @n
momentul @n care destinatarul a citit efectiv informa\ia, chiar dac[ acest lucru s-a @nt`mplat
@ntr-un moment anterior (de exemplu, dac[ o persoan[ cite]te informa\ia @naintea @nceperii
programului normal de lucru).
Prin Legea nr. 365/2002 privind comer\ul electronic18 a fost reglementat[
posibilitatea @ncheieri unui contract inter absentes prin mijloace electronice, considerate a fi
"echipamente electronice ]i re\ele de cablu, fibr[ optic[, radio, satelit ]i alte asemenea,
utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informa\iei" (art. 1 pct. 2). Legea are
un c`mp de reglementare mai larg pentru c[ prive]te comer\ul electronic, @ns[ aici
intereseaz[ numai aspectele legate de intrarea @n vigoare a contractelor @ncheiate prin
mijloace electronice.
Contractul @ncheiat prin mijloace electronice este o form[ a contractului la
distan\[19 care datorit[ specificit[\ii mediului electronic prime]te o reglementare aparte.
Acest contract produce efectele juridice pe care le atrage orice contract valabil @ncheiat.
Pentru valabilitatea sa nu este necesar consim\[m`ntul prealabil al p[r\ilor asupra utiliz[rii
mijloacelor electronice (art. 7 alin. 2). Proba @ncheierii unui astfel de contract este supus[
dispozi\iilor dreptului comun @n materie de prob[ ]i prevederilor Legii nr. 455/2001 privind
semn[tura electronic[20 (art. 7 alin.3).
Exist[ ]i @n aceast[ materie o aten\ie deosebit[ a legiuitorului pentru protec\ia
consim\[m`ntului destinatarilor unor oferte electronice prin asigurarea inform[rii corecte ]i
complete a acestora. Astfel, furnizorul de servicii21 este obligat s[ pun[ la dispozi\ia
destinatarului, @nainte ca acesta s[ trimit[ oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme
de a contracta f[cut[ de furnizorul de servicii, un set de informa\ii care trebuie s[ fie
exprimate @n mod clar, neechivoc ]i @ntr-un limbaj accesibil privind (art. 8 alin. 1): etapele
tehnice care trebuie urmate pentru a @ncheia contractul; dac[ contractul, dup[ ce a fost
17

R. Arnold, Droit d'Internet: un nouveau Droit entre le Droit communautaire et le Droit national,
http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/dossier4/Rainer-Arnold.doc
18
Publicat[ @n Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002. #n continuare referirile la lege, c`nd nu se
face alt[ precizare, au @n vedere aceast[ lege.
19
Prin art. 33 din Legea nr. 365/2002 a fost abrogat art. 6 lit. f din Ordonan\a nr. 130/2000 privind
regimul juridic al contractelor la distan\[, potrivit c[ruia "Dispozi\iile prezentei ordonan\e nu se aplic[
(...) lit. f) @n cazul comer\ului electronic" considerate a fi contrare acestei legi.
20
Publicat[ @n Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001. A se vedea mai ales Capitolul II "Regimul
juridic al @nscrisurilor @n form[ electronic[" art. 5-11 din aceast[ lege.
21
Persoana care pune la dispozi\ia unui num[r determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al
societ[\ii informa\ionale.
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@ncheiat, este stocat sau nu de furnizorul de servicii ]i dac[ este accesibil sau nu; mijloacele
tehnice puse la dispozi\ie pentru identificarea ]i corectarea erorilor survenite cu ocazia
introducerii datelor; limba @n care se poate @ncheia contractul; codurile de conduit[
relevante la care furnizorul de servicii subscrie ]i informa\iile despre modul @n care aceste
coduri pot fi consultate prin mijloace electronice.
Furnizorul de servicii are obliga\ia s[ ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza
un procedeu tehnic adecvat, eficace ]i accesibil, care s[ permit[ identificarea ]i corectarea
erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau accept[rii
acesteia (art. 8 alin. 2). Clauzele ]i condi\iile generale ale contractului propus trebuie puse
la dispozi\ie destinatarului @ntr-un mod care s[ @i permit[ acestuia s[ le stocheze ]i s[ le
reproduc[ (art. 8 alin. 4). Potrivit legii, contractul @ncheiat prin mijloace electronice se
consider[ @ncheiat @n momentul @n care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la
cuno]tin\a ofertantului (art. 9 alin. 1). Observ[m c[ aceste dispozi\ii legale sunt
asem[n[toare dispozi\iilor art. 35 C.com., a]a @nc`t, la prima vedere, putem spune c[ este
adoptat[ teoria informa\iunii. #n situa\ia @n care contractul, prin natura sa ori la cererea
beneficiarului, impune o presta\ie imediat[ a presta\iei caracteristice se consider[ @ncheiat
@n momentul @n care debitorul acesteia a @nceput executarea, cu excep\ia cazului @n care
ofertantul a cerut ca @n prealabil s[ i se comunice acceptarea (art. 9 alin. 2).
Legea instituie pentru furnizorul de servicii obliga\ia de a confirma primirea
ofertei sau, dup[ caz, acceptarea acesteia, atunci c`nd destinatarul trimite prin mijloace
electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta f[cute de
furnizorul de servicii, @n unul din urm[toarele moduri:
- trimiterea unei dovezi de primire prin po]t[ electronic[ sau printr-un alt mijloc de
comunicare individual[ echivalent, la adresa indicat[ de c[tre destinatar, @n termen de 24 de
ore de la primirea ofertei sau accept[rii. Se observ[ termenul foarte scurt @n care trebuie s[
r[spund[.
- confirmarea primirii ofertei sau accept[rii ofertei printr-un mijloc echivalent
celui utilizat pentru trimiterea acestora, de @ndat[ ce oferta sau acceptarea a fost primit[ de
furnizorul de servicii, cu condi\ia ca aceast[ confirmare s[ poat[ fi stocat[ ]i reprodus[ de
c[tre destinatar.
Oferta sau acceptarea, precum ]i confirmarea primirii acestora astfel efectuate, se
consider[ primite atunci c`nd p[r\ile c[rora le sunt adresate pot s[ le acceseze (art. 9 alin.
4). Prin aceste dispozi\ii se ajunge la teoria recep\iunii instituindu-se o prezum\ie legal[
asem[n[toare cu cea propus[ de aceasta.
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