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The contract law is inherent to any type of contract, whether domestic or international contract, because it can 
only validate and enable the contract to produce legal effects. For international trade contract there is no law that can 
be applied automatically in international trade law, the establishment of the law that rules the contract returns to parts 
or, to the court.  

In the absence of choice, when the applicable law cannot be settled either by situating the contract in one of the 
specified types by the legislation, or as law of the country where the party who is to effectuate the characteristic 
performance of the contract has his habitual residence, the contract should be applied the law of the country which is 
most closely connected. To determine this law, it should be taken into consideration, inter alia, whether the contract in 
question is closely related to another contract or other contracts. 

Key words: international commercial contract, law applicable to international contract, the objectively 
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Legea contractului este inerentă oricărui tip de contract, indiferent dacă este contract intern sau internaţional, 

deoarece numai acesta îl poate valida şi permite contractului să producă efecte juridice. Pentru contractul de comerţ 
internaţional, nu există o lege care să se aplice în mod automat în comerţul internaţional, stabilirea legii care 
cârmuieşte contractul revine părţilor sau, după caz, instanţei de judecată. 

În lipsa unei alegeri, atunci când legea aplicabilă nu poate fi stabilită nici prin încadrarea contractului într-unul 
din tipurile specificate de legislație, nici ca fiind legea ţării în care partea care trebuie să efectueze prestaţia 
caracteristică din contract îşi are reşedinţa obişnuită, contractului ar trebui să i se aplice legea ţării de care este cel 
mai strâns legat. Pentru a determina această lege, ar trebui să se ţină cont, printre altele, de faptul dacă contractul în 
cauză este strâns legat de un alt contract sau de alte contracte. 

Cuvinte-cheie: contract comercial internaţional, legea aplicabilă contractelor comerciale internaţionale, 
localizare obiectivă. 

 
În cazul contractelor încheiate între persoane fizice sau juridice, care au reşedinţa obişnuită sau sediul 

în state diferite, se pune întrebarea care dintre legile statelor respective se va aplica acelor contracte. În 
această situaţie, se are în vedere existenţa unui conflict de legi, iar una dintre cele mai importante probleme 
în comerţul transfrontalier o reprezintă rezolvarea acestui conflict prin determinarea legii aplicabile contrac-
tului. De ce este atât de importantă? Deoarece, în funcţie de legea aplicabilă contractului, se determină 
drepturile şi obligaţiile părţilor, conţinutul contractului etc. 

Uniunea Europeană a fost preocupată de găsirea unei soluţii la această problemă (conflictul de legi şi 
găsirea legii aplicabile) cât mai simple şi unitare pentru toate Statele Membre. Un prim pas a fost făcut, în 
anul 1980, prin adoptarea Convenţiei de la Roma privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, la care au 
aderat treptat toate Statele Membre ale UE. Convenţia de la Roma reprezintă o unificare a soluţiilor 
conflictuale din statele membre ale Comunităţii Europene, aplicabile obligaţiilor contractuale cu element de 
extraneitate (comportând un conflict de legi). Ulterior, în anul 2008, Uniunea Europeană a făcut un alt pas 
important în problema conflictului de legi prin adoptarea Regulamentului 593/2008 privind legea aplicabilă 
obligaţiilor contractuale, care a intrat în vigoare la data de 17 decembrie 2009, în toate statele membre, 
înlocuind Convenţia de la Roma din 1980. 

În Republica Moldova, din punct de vedere al dreptului conflictual, legea aplicabilă contractelor este 
guvernată cu preponderenţă de normele Codului civil – Cartea a V-a „Dreptul internaţional privat”, Titlul II – 
„Norme conflictuale în diferite materii ale dreptului privat”, precum şi dintr-o serie de acorduri şi tratate 
bilaterale referitoare la asistenţa juridică în materie civilă şi comercială semnate de Republica Moldova cu  
alte state. 

În virtutea principiului lex voluntatis, părţile pot desemna explicit sau implicit legea care va cârmui 
integralitatea operaţiei juridice dintre ele, respectiv formarea, efectele, executarea şi stingerea obligaţiilor 
contractuale, afară dacă lex contractus nu a fost stabilită, în mod imperativ, printr-o convenţie internaţională. 
Prin folosirea clauzei de electio juris, părţile evită incertitudinile pe care le provoacă un conflict de legi 
datorat caracterului internaţional al contractului. Voinţa părţilor, astfel exprimată, îndeplineşte funcţia unei 
norme conflictuale denumită lex voluntatis. 
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Dacă părţile dispun de o mare libertate în alegerea legii aplicabile contractului lor, ele au şi libertatea de 
a nu alege nicio lege. În situaţia în care părţile nu au ales legea aplicabilă contractului ca lex voluntatis, sarcina 
de a proceda la localizarea obiectivă a contractului în sfera unui anumit sistem de drept pentru determinarea 
legii aplicabile contractului îi revine organului de jurisdicţie (instanţa de judecată sau de arbitraj).  

Prin localizarea obiectivă a contractului, se înţelege determinarea legii aplicabile contractului în 
calitate de lex contractus, cu ajutorul unor criterii prin care se stabileşte legătura dintre contract şi legea apli-
cabilă acestuia. Aşadar, rezultă că, în raport cu lex voluntatis, localizarea obiectivă a contractului comportă 
un caracter subsidiar. 

Localizarea contractului în lipsa unei legi alese de părţi (parte) se face în funcţie de anumite criterii. 
„Criteriile de localizare” sunt elementele primordiale cu ajutorul cărora legea plasează actele juridice sub 
incidenţa unui sistem de drept şi care îşi au întotdeauna izvorul în lege (sunt nominalizate de lege). Regula de 
conflict este formulată plecând de la specificitatea substanţială, plecând de la „natura” a însuşi raportului 
juridic, iar nu de la voinţa prezumată sau ipotetică a părţilor. Formula, intenţionat vagă şi suplă, sintetizează 
diferite concepţii, mai mult sau mai puţin obiective, cunoscute în drepturile naţionale: localizarea contrac-
tului, centrul de gravitaţie al contractului, proper law of the contract. Ea dă expresie teoriei savignyene a 
„sediului raportului de drept” şi principiului de proximitate – căutarea echilibrului între soluţia conflictului 
de legi şi circumstanţele fiecărei cauze [5, p.41] 

Totuşi, acest principiu nu este, în sine, o regulă de conflict. Căutarea legăturilor celor mai strânse con-
stituie, mai degrabă, o directivă, modalităţile lui de realizare fiind nedefinite. Kegel a criticat dur textele, care se 
referă la legătură cea mai strânsă, fără să conţină alte detalii: „Obiectul oricărei norme de drept internaţional 
privat este de a determina, în fiecare caz, legătura cea mai strânsă. Când legiuitorul nu poate să facă aceasta, el 
ar trebui să tacă şi să cedeze doctrinei şi jurisprudenţei sarcina de a completa lacunele” [5, p.43].  

În ciuda criticilor aduse, fiecare ţară îşi are propriile sale reguli conflictuale, ceea ce face incertă 
desemnarea legii aplicabile. Sub acest aspect vom identifica legislaţii, care, consacrând norma lex voluntatis, 
reglementează şi norme conflictuale subsidiare a căror aplicare intervine atunci când părţile omit să aleagă 
lex contractus. Alte legislaţii continuă să tacă [10, p.243]. 

În prima categorie de legislaţii, un punct de vedere tradiţional (regăsit în dreptul rus) – dar, pe drept 
cuvânt, criticat în doctrina recentă – consacră principiul lex loci contractus (potrivit căruia, în lipsa manifestării 
de voinţă a părţilor, contractul este supus legii locului, unde a fost încheiat). Codul civil italian, din 1942, se 
orientează către o soluţie mai modernă şi, tinzând să consacre ca aplicabilă cu titlu subsidiar legea prestaţiei 
caracteristice, avansează formula potrivit căreia un contract comercial internaţional, încheiat între două 
întreprinderi având aceeaşi naţionalitate, va fi supus legii naţionale comune a părţilor. În fine, formula cea 
mai elastică şi mai cuprinzătoare se găseşte în sistemele de drept englez, nord-american (atât în 
jurisprudenţă, cât şi în Codul Comercial Uniform al SUA20), austriac, român, ceh, slovac, elveţian şi german, 
potrivit cărora contractul comercial internaţional este guvernat, în subsidiar, de legea cu care prezintă cele 
mai semnificative legături [10, p.243].  

În legătură cu problema în discuţie şi cu referire specială la dreptul Republicii Moldova, potrivit 
art.1611 alin.(1) din Codul civil al Republicii Moldova, în lipsa unui consens între părţi asupra legii apli-
cabile contractului, se aplică legea statului cu care contractul prezintă cele mai strânse legături. Prevederile 
menţionate califică noţiunea de „legături cele mai strânse”, stabilind că există astfel de legături cu legea 
statului în care debitorul prestaţiei, la momentul încheierii contractului, îşi are domiciliul, reşedinţa sau este 
înregistrat în calitate de persoană juridică. Astfel, această reglementare stabileşte drept criteriu de localizare a 
contractelor - existenţa legăturilor cele mai strânse între contract şi un sistem de drept. Textul refuză să 
supună contractul internaţional unui corpus non statal de reguli de drept, în mod asemănător cu ceea ce este 
prevăzut în materie de electio juris (art. 3-1 din Convenţia de la Roma). Judecătorul va face referire la legea 
unui stat, iar nu la principiile generale de drept sau la lex mercatoria [9, p.46]. 

Alături de reglementările legislaţiilor naţionale stricto sensu, interesant de relevat ne par a fi şi normele 
conflictuale adoptate în dreptul material uniform. În acest sens, trebuie observate dispoziţiile Convenţiei de 
la Roma (art.4 – 6), în prezent, înlocuite prin Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (art.4-8).  

Cu privire la sistemul instituit de Convenţia Roma I, Curtea de la Luxemburg, în cauza C-133/08, din 
6 octombrie 2009, Intercontainer Interfrigo SC (ICF) împotriva Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations 

20 În dreptul american, se recunoaşte posibilitatea părţilor de a alege legea aplicabilă contractului, iar în cazul în care nu 
o fac, se va aplica legea americană, dacă aceasta prezintă cele mai strânse legături cu contractul. În acest sens, Codul 
Comercial Uniform (The Uniform Commercial Code) al S.U.A., în art. 1-105 parag. 1. 
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BV2), par. 43-49, a făcut următoarele precizări (par. 24-27): „în absenţa alegerii de către părţi a legii 
aplicabile contractului, art. 4 din Convenţie prevede criteriile de legătură în temeiul cărora instanţa trebuie să 
determine această lege. Aceste criterii se aplică oricărei categorii de contract. 

Art. 4 din Convenţie se întemeiază pe principiul general, consacrat la alin. (1) al acestui articol, 
potrivit căruia, pentru a stabili legătura unui contract cu un sistem de drept naţional, trebuie să se stabilească 
ţara cu care acest contract prezintă „cele mai strânse legături”. 

Flexibilitatea acestui principiu general este atenuată prin „prezumţiile” prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4) 
din Convenţie. Mai exact, art. 4 alin. (2) enunţă o prezumţie cu caracter general, care constă în a reţine drept 
criteriu de legătură locul de reşedinţă al părţii contractante care execută prestaţia caracteristică, în timp ce art. 
4 alin. (3) şi (4) stabileşte criterii de legătură speciale în ceea ce priveşte contractele care au ca obiect un 
drept real imobiliar şi contractele de transport. Art. 4 alin. (5) din Convenţie cuprinde o clauză care permite, 
prin excepţie, înlăturarea prezumţiilor menţionate [7, p.240]. Cele stipulate în această cauză sunt aplicabile 
mutatis mutandis în interpretarea art. 4 din Regulamentul nr. 593/2008. 

În acest sens, Regulamentul Roma I consacră, în art. 4-8, patru criterii esenţiale de localizare obiectivă 
a contractului, adică patru soluţii conflictuale pentru determinarea legii aplicabile contractului, în lipsa 
alegerii de către părţi. Aceste patru soluţii conflictuale se aplică succesiv, adică „în scară” sau „în cascadă”. 

Primul criteriu constă în determinarea legii aplicabile în funcţie de tipul specific de contract. Această 
soluţie conflictuală este prevăzută în art.4 alin. (1). 

Cel de-al doilea criteriu intră în incidenţă în cazul în care prima soluţie conflictuală nu este aplicabilă 
sau contractul se încadrează în mai multe dintre tipurile prevăzute de aceasta. Sediul reglementării pentru a 
doua soluţie îl constituie art. 4 alin. (2) din Regulamentul Roma I şi constă în aplicarea legii ţării, în care îşi 
are reşedinţa obişnuită partea contractantă care efectuează prestaţia caracteristică [12, p.355]. 

Al treia criteriu de localizare obiectivă a contractului, prevăzut în art. 4 alin. (3), îşi găseşte aplicarea 
în cazul în care, deşi legea aplicabilă poate fi determinată potrivit primului sau celui de-al doilea criteriu, 
contractul prezintă, în mod vădit, o legătură mai strânsă cu o altă lege decât cea indicată de primele două 
criterii. 

În fine, ultimul criteriu, considerat „rezidual” [art. 4 alin. (4), Regulamentul nr. 593/2008], se aplică în 
cazul în care legea contractului nu poate fi determinată potrivit primelor două soluţii conflictuale. În această 
situaţie, trebuie determinată legea ţării cu care contractul prezintă legăturile cele mai strânse, lege care 
devine direct aplicabilă. 

Vom analiza pe rând aceste patru criterii de localizare obiectivă a contractului potrivit Regulamentului 
Roma I. 

Primul criteriu de localizare obiectivă a contractului: în funcţie de tipul specific de contract. 
Astfel, potrivit art. 4 din Regulamentul nr. 593/2008, în măsura în care legea aplicabilă contractului nu a fost 
aleasă în conformitate cu art. 3, şi fără a aduce atingere art. 5-8, legea aplicabilă contractului se determină 
după cum urmează: 

a) contractul de vânzare-cumpărare de bunuri este reglementat de legea ţării în care îşi are reşedinţa 
obişnuită vânzătorul; 

b) contractul de prestări servicii este reglementat de legea ţării în care îşi are reşedinţa obişnuită 
prestatorul de servicii; 

c) contractul privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locaţiune asupra unui imobil este 
reglementat de legea ţării în care este situat imobilul; 

d) contractul de locaţiune, care are drept obiect folosinţa privată şi temporară a unui imobil pe o 
perioadă de maximum şase luni consecutive, este reglementat de legea ţării în care îşi are 
reşedinţa obişnuită proprietarul, cu condiţia ca locatarul să fie o persoană fizică şi să îşi aibă 
reşedinţa obişnuită în aceeaşi ţară; 

e) contractul de franciză este reglementat de legea ţării în care îşi are reşedinţa obişnuită beneficiarul 
francizei; 

f) contractul de distribuţie este reglementat de legea ţării, în care îşi are reşedinţa obişnuită distri-
buitorul; 

g) contractul de vânzare-cumpărare de bunuri la licitaţie este reglementat de legea ţării în care are 
loc licitaţia, dacă se poate stabili acel loc; 

h) orice contract încheiat în cadrul unui sistem multilateral, care reuneşte sau facilitează reunirea de 
interese multiple de vânzare-cumpărare de instrumente financiare ale terţilor, astfel cum sunt 
definite la art.4 alin.l, pct.17 din Directiva 2004/39/CE[4] a Parlamentului European şi a Consiliului 
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din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, în conformitate cu normele nediscre-
ţionare, şi care este reglementat de o lege unică, este reglementat de legea respectivă. 

Aceste contracte nu au fost definite de Regulamentul nr. 593/2008, această sarcină revenind instanţei 
sesizate. O dificultate se poate ivi în privinţa contractului de distribuţie, care, în expunerea de motive a 
Regulamentului, este calificat ca fiind un contract de prestări servicii. CJUE a calificat contractul de agenţie 
comercială ca un contract de prestări servicii, în interpretarea Regulamentului Bruxelles I [Wood Floor V. 
Silva Trade din 11 martie 2010 (C-19/09)] [14]. 

Se poate observa că, în enumerarea din art. 4 (1) din Regulamentul nr. 593/2008, se respectă principiul 
conform căruia legea aplicabilă contractului este cea în vigoare la reşedinţa obişnuită a debitorului prestaţiei 
caracteristice, excepţie făcând doar contractele menţionate la literele e şi f. Aceste excepţii se explică prin 
faptul că, în dreptul comunitar, se urmăreşte protejarea părţii mai slabe dintr-un contract (în acest caz, 
beneficiarul francizei, respectiv distribuitorul). 

Ca şi reglementările europene, legislaţia Republicii Moldova în art.1611 (2) din Codul civil stabileşte 
unice reguli speciale pentru anumite categorii de contracte: 

a) contractului al cărui obiect este un bun imobil, precum şi contractual de administrare fiduciară a 
bunului, i se aplică legea statului pe al cărui teritoriu se află bunul; 

b) contractului de antrepriză în construcţie şi contractului de antipriză pentru efectuarea lucrărilor de 
proiectare şi cercetare i se aplică legea statului în care se creează rezultatele prevăzute în contract; 

c) contractului de societate civilă i se aplică legea statului pe al cărui teritoriu se desfăşoară această 
activitate; 

d) contractului încheiat la licitaţie sau pe bază de concurs i se aplică legea statului pe al cărui 
teritoriu se desfăşoară licitaţia sau concursul. 

Din cele analizate putem conchidem că legiuitorul a aplicat în cadrul dreptului internaţional privat al 
Republicii Moldova teoria legii proprii (the proper law) a unui raport juridic, şi anume „legea proprie 
contractului” din sistemul anglo-saxon. 

Cel de-al doilea criteriu de localizare obiectivă a contractului: aplicarea legii ţării în care îşi are 
reşedinţa obişnuită partea contractantă care efectuează prestaţia caracteristică 

Art. 4 alin. (2) din Regulamentul Roma I prevede că „în cazul în care contractului nu i se aplică 
alineatul (1) sau în care elementelor contractului li s-ar aplica mai multe dintre literele (a)-(h) de la alineatul 
(1), contractul este reglementat de legea ţării, în care îşi are reşedinţa obişnuită partea contractantă care 
efectuează prestaţia caracteristică”. 

Se remarcă faptul că acest al doilea criteriu de localizare a contractului face aplicabilă legea ţării, unde 
se află reşedinţa obişnuită a debitorului prestaţiei caracteristice, aşa cum se întâmplă la majoritatea 
contractelor determinate de primul criteriu, dar cu deosebirea că, la al doilea criteriu, acest debitor nu este 
legalmente individualizat pe tipuri de contracte, această individualizare urmând a fi făcută de instanţa de 
judecată [12, p.363].  

Aplicarea celui de-al doilea criteriu de localizare este subsidiară faţă de primul criteriu, ea proucându-
se în două cazuri, şi anume: a) atunci când contractul nu poate fi încadrat în niciunul din tipurile definite la 
primul criteriu şi b) când contractul, prin prisma elementelor sale, aparţine mai multor tipuri definite la 
primul criteriu. Rolul acestui criteriu este, aşadar, acela de a concentra toate contractele pe care primul cri-
teriu nu le acoperă. De aceea, cel de-al doilea criteriu este cunoscut în literatura de specialitate sub 
denumirea de the catch-all rule (criteriul „magazie”) [6, p.45]. 

Regula care se desprinde din prevederile de mai de sus (art.4 (2) din Regulamentul Roma I) denotă că 
legea aplicabilă contractului este legea ţării în care debitorul prestaţiei caracteristice îşi are reşedinţa 
obişnuită. Spre deosebire de Convenţia de la Roma, Regulamentul nr. 593/2008 nu face referire la noţiunile 
de domiciliu/reşedinţă (în sensul tradiţional al termenului) pentru persoanele fizice sau de administraţie 
centrală în cazul persoanelor juridice, ci foloseşte doar noţiunea de „reşedinţă obişnuită”. În articolul 19, 
această noţiune este explicată. Reşedinţa obişnuită a societăţilor şi a altor organisme, constituite sau nu ca 
persoane juridice, este situată la sediul administraţiei lor centrale. Reşedinţa obişnuită a unei persoane fizice, 
care acţionează în exercitarea activităţii sale profesionale, este locul unde această persoană îşi are sediul 
principal de activitate. În cazul în care contractul este încheiat în cadrul activităţii unei sucursale, a unei 
agenţii sau a oricărei alte unităţi, sau în cazul în care, conform contractului, executarea acestuia incumbă unei 
astfel de sucursale, agenţii sau unităţi, locul unde se află sucursala, agenţia sau oricare altă unitate este 
considerat reşedinţă obişnuită. În scopul determinării locului unde se află reşedinţa obişnuită, momentul 
relevant îl constituie data încheierii contractului. 
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Atât Regulamentul Roma I, cât şi Convenţia de la Roma din 1980 trimit în art. 4 la prestaţia carac-
teristică. Prestaţia caracteristică este prestaţia care nu constă în bani. Aceasta este, în principal, prestaţia care 
caracterizează contractul, de exemplu, contractul de vânzare de bunuri. 

Prestaţia caracteristică vizează funcţia contractului în viaţa economico-socială, în care este inserat. 
Termenul „prestaţie caracteristică” a fost utilizat cu precizie de cadrul normativ al dreptului internaţional 
privat, precum art. 27 din Legea poloneză a dreptului internaţional privat, art. 25 din Legea maghiară a drep-
tului internaţional privat ungar etc. Printre statele terţe la convenţie, putem numi, în special, Elveţia, care a 
stabilit „prestaţia caracteristică” în calitate de factor de bază la art. 117. Raportul explică acest termen după 
cum urmează: „legea aplicabilă contractului ales în temeiul prestaţiei caracteristice defineşte alegerea legii ca 
situându-se într-un grup de elemente interne, iar nu de elemente externe, fără legătură cu centrul de gravitaţie 
al obligaţiei, precum cetăţenia/ naţionalitatea părţilor sau locul executării contractului”[1,p.787]. 

În acest sens, considerăm că, prin prestaţie caracteristică, poate să se înţeleagă: – prestaţia părţii care, 
în temeiul unui contract translativ de proprietate, înstrăinează un bun mobil sau un drept; prestaţia părţii care, 
în temeiul unui contract de închiriere sau altele similare, pune la dispoziţia unei persoane, pe o durată de 
timp determinată, folosinţa unui bun; prestaţia garantului în contractele cu scop de garanţie. 

De regulă, debitorul prestaţiei caracteristice este un profesionist, pentru care contractul încheiat joacă 
un rol important în sfera în care îşi desfăşoară activitatea. Cealaltă parte contractantă este, de regulă, un 
client, pentru care contractul nu este decât o operaţiune întâmplătoare. Debitorul prestaţiei caracteristice este 
acela care are în sarcina sa obligaţiile cele mai complexe, pe când co-contractantul are, în general, obligaţia 
simplă de a plăti o sumă de bani [13, p.223]. 

Prin urmare, debitorul prestaţiei caracteristice este acela care o „efectuează”, după cum se arată în 
textul art. 4.2. Conceptul de prestaţie caracteristică nu poate fi utilizat, însă, în cazul tuturor contractelor. De 
exemplu, nu se poate determina prestaţia caracteristică în contractul de schimb ori într-un contract complex 
de cooperare industrială sau comercială. 

Localizarea prestaţiei caracteristice se face în funcţie de locul reşedinţei obişnuite a debitorului. Pentru 
evitarea de conflicte mobile de legi, momentul în care se face localizarea este acela al încheierii contractului. 

Cel de-al treilea criteriu de localizare obiectivă a contractului: înlăturarea localizării obiective 
potrivit primelor două criterii când contractul prezintă, în mod vădit, legăturile cele mai strânse cu o 
altă lege. „În cazul în care din ansamblul circumstanţelor cauzei rezultă fără echivoc că respectivul contract 
are, în mod vădit, o legătură mai strânsă cu o altă ţară decât cea menţionată în prevederile prezentate anterior 
(art. 4, alin. 1 şi 2), se aplică legea din acea ţară” [8, art. 4, alin. 3].  

Acest criteriu de localizarea obiectivă se aplică, aşadar, atunci când, deşi contractul se încadrează în 
lista prevăzută de primul criteriu [art. 4 alin. (1)] sau, deşi nu se încadrează, prestaţia caracteristică poate fi 
determinată [art. 4 alin. (2)], dar, din ansamblul împrejurărilor cauzei, rezultă că respectivul contract are o 
legătură mai strânsă cu o altă ţară, decât cea menţionată la vreunul din primele două criterii de localizare. 

Criteriul trei apare, astfel, ca o „soluţie de salvare” (escape clause), concepută cu scopul de a atenua 
posibilele efecte practice negative ale unei aplicări prea rigide a soluţiilor „legale” dispuse de alin. (1) şi (2) 
ale art. 4, el consacrând posibilitatea judecătorului sau arbitrului de a interveni pentru a relocaliza contractul, 
atunci când condiţiile din art. 4 alin. (3) sunt îndeplinite. 

Acest criteriu devine incident numai atunci când următoarele condiţii sunt întrunite în mod cumulativ 
[12, p.367]: – respectivul contract are o legătură mai strânsă cu o altă lege decât cea menţionată de criteriile 
unu şi doi rezultă „din ansamblul circumstanţelor cauzei”. Per a contrario, dacă o asemenea legătură se 
deduce numai din elemente izolate ale contractului, criteriul trei nu devine aplicabil; – legătura mai strânsă 
cu o altă lege, decât cea indicată de primele două criterii, trebuie să fie „fără echivoc” şi să rezulte „în mod 
vădit” din circumstanţele cauzei. 

„Circumstanţele” (adică împrejurările) la care se referă acest articol, care să justifice localizarea obiectivă a 
contractului în sfera altui sistem de drept decât cel rezultat prin aplicarea art. 4 alin. (1) sau (2), urmează să fie 
stabilite de către organul de jurisdicţie în funcţie de indiciile obiective de localizare a contractului.  

În lipsa unei alegeri, atunci când legea aplicabilă nu poate fi stabilită nici prin încadrarea contractului 
într-unul din tipurile specificate, nici ca fiind legea ţării, în care partea care trebuie să efectueze prestaţia 
caracteristică din contract îşi are reşedinţa obişnuită, contractului i se aplică legea ţării de care este cel mai 
strâns legat. Pentru a determina această lege, se ţine cont, printre altele, de faptul, dacă contractul în cauză 
este strâns legat de un alt contract sau de alte contracte. Ca indiciu, de asemenea, ar surveni, locul încheierii 
contractului, limba de redactare a contractului, precum şi moneda contractului  mai ales atunci când ele 
coincid, de exemplu, cu naţionalitatea uneia dintre părţi. 

150 

 



Cel de-al patrulea criteriu de localizare obiectivă a contractului: aplicarea legii ţării cu care 
contractul are legăturile cele mai strânse, dacă legea aplicabilă nu poate fi determinată potrivit 
primelor două criterii 

Potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul Roma I, „în cazul în care legea aplicabilă nu poate fi deter-
minată în temeiul alineatelor (1) sau (2), contractul este reglementat de legea ţării, cu care are cele mai 
strânse legături”. Acest criteriu se aplică în cazul în care legea aplicabilă nu poate fi determinată potrivit 
criteriilor unu sau doi, adică, respectivul contract nu se încadrează în lista din art. 4 alin. (1), fie, excedând 
acelei liste, prestaţia caracteristică nu poate fi determinată conform art. 4 alin. (2). Instanţa are o mare putere 
de apreciere în această operaţiune; totuşi, utilizarea art. 4.4 Regulamentul nr. 593/2008 trebuie făcută cu 
caracter de excepţie. Deşi textul art. 4.4. nu precizează, şi în acest caz, legăturile mai strânse ale contractului 
cu legea altei ţări se apreciază în momentul încheierii contractului. Pentru determinarea legii aplicabile 
contractului, judecătorul sau arbitrul va trebui să ţină seama de toate împrejurările cauzei, indiciile de 
localizare indicate la criteriul precedent fiind valabile mutatis mutandis şi în acest caz. 

De altfel, pct. 21, din preambulul Regulamentului Roma I, care se referă la art. 4 alin. (4), oferă un 
indiciu intrinsec de determinare a legii ţării cu care contractul „are cele mai strânse legături”, identic celui de 
la pct. 20, care priveşte art. 4 alin. (3), atunci când prevede că, pentru a determina această lege, ar trebui să se 
ţină cont, printre altele, de faptul, dacă contractul în cauză este strâns legat de un alt contract sau de alte 
contracte.  

În concluzii, putem menționa că cunoaşterea principalelor norme din domeniul dreptului internaţional 
privat constituie o necesitate pentru participanţii la circuitul economic mondial. Din cadrul acestor norme, 
acelea care permit stabilirea dreptului aplicabil contractelor comerciale internaţionale sunt de primă însem-
nătate, întrucât acestea sunt actele juridice cu cea mai mare pondere în activitatea agenţilor economici, care 
stabilesc relaţii cu parteneri externi. Acesta este motivul pentru care cunoașterea particularităților, formelor, 
modalităților de interpretare și executare a acestor contracte se impune cu necesitate pentru cei angajați în 
tranzacții comerciale internaționale. 
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