
Introducere

Ideea acestei monografii s-a n scut în urma unui banal „inventar” 
al lucr rilor existente în domeniu, ocazie cu care am constatat 
absen a unei lucr ri consacrate exclusiv problematicii contractului 
de depozit. Apoi, ultimele decenii au readus în actualitate contracte 
care p reau desuete, astfel încât termeni precum depozit, warant 
sau sechestru au redobândit statutul lor juridic. În egal  m sur ,
dispozi iile noului Cod civil i ale noilor Coduri de procedur  au 
constituit o adev rat  provocare pentru un studiu aprofundat al 
depozitului. Astfel, am considerat c , printr-un efort comun, putem 
complini abordarea actual , numai secven ial  a contractului de 
depozit. 

Pentru pertinen a informa iilor, ne-au servit drept temei, în 
ordinea inciden ei lor, dreptul comun în materie – reprezentat de 
Codul civil i de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Codul 
comercial, Legea nr. 153/1937 privind magazinele generale i waran-
tarea m rfurilor i cerealelor, Ordonan a de urgen  a Guvernului 
nr. 99/2006 privind institu iile de credit i adecvarea capitalului, 
Ordonan a Guvernului nr. 39/1996 privind înfiin area i func io-
narea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
Directiva 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, 
Norma B ncii Na ionale a României nr. 10/2009 pentru aplicarea 
Regulamentului nr. 25/2009 al B ncii Centrale Europene privind 
bilan ul sectorului institu ii financiare monetare (reformat  
2008/32/ BCE), Codurile de procedur  (civil i penal ) în vigoare 
i legile adoptate recent privind noile Coduri de procedur  – Legea 

nr. 134/ 2010 privind Codul de procedur  civil i Legea nr. 135/2010 
privind Codul de procedur  penal . Acestora li se adaug i alte 
reglement ri cu caracter tehnic, din domeniul bancar i contabil. 

Consider m c  reperele din literatura juridic  român i str in
i din jurispruden a na ional i interna ional , indicate în mono-

grafie, adaug  „greut ii” acesteia, justificând titlul ei, simplist, îns
generos. 



XVIII Contractul de depozit i variet ile acestuia 

Lucrarea Contractul de depozit i variet ile acestuia anali-
zeaz  problematica depozitului lato sensu, pe domenii esen iale de 
rela ii sociale, reglementate juridic. Pentru accesibilitate, am prefe-
rat s  ordon m informa ia, având ca punct de pornire, în mod 
firesc, dreptul comun, prezent i viitor. Prin urmare, lucrarea a fost 
structurat  în patru mari capitole, în urm toarea ordine: contractul 
de depozit civil, contractul de depozit în dreptul comercial, con-
tractul de depozit bancar i formele pe care le îmbrac  depozitul în 
dreptul procesual. 

Lucrarea debuteaz  cu analiza problematicii depozitului civil. 
Din perspectiva noului Cod civil, aceasta prezint  o deosebit
actualitate i utilitate, întrucât cunoa terea i în elegerea sensului 
noii reglement ri în aceast  materie î i vor aduce substan ial apor-
tul la cre terea calit ii actului de justi ie, din momentul în care 
Legea nr. 287/2009 va intra în vigoare.  

În acest context, în primul capitol al acestei lucr ri este tratat
problematica contractului de depozit civil, sub toate aspectele pe 
care aceasta le comport , atât în lumina dispozi iilor Codului civil 
în vigoare, cât i în lumina dispozi iilor noului Cod civil. Cu acest 
prilej, sunt învederate elementele de noutate aduse de noua regle-
mentare civil  în materia depozitului, dispozi iile acesteia fiind 
analizate extensiv i critic. De asemenea, sunt formulate unele pro-
puneri de lege ferenda, pertinente i motivate, care s  fie avute în 
vedere de legiuitor, în efortul acestuia de a- i îmbun t i crea ia 
juridic .

Contractul de depozit comercial se deta eaz  de depozitul din 
dreptul comun sub aspectul interna ionalit ii, comercialit ii i
regimului s u juridic distinct, elemente definitorii, relevate în 
Capitolul 2 al acestei lucr ri, din perspectiva Legii nr. 153/1937 
privind magazinele generale i warantarea m rfurilor i cerealelor.  

De esen a acestuia, este examinat  forma pe care trebuie s  o 
îmbrace, pozi ionându-l, ca act juridic, la limita solemnit ii i
generând efecte juridice specifice; în schimbul m rfii predate în 
depozit, depozitarul va emite trei înscrisuri (talonul de depozit, 
recipisa de depozit i warantul), care, împreun , au semnifica ia 
încheierii contractului de depozit comercial, intern sau interna-
ional i sunt generatoare de efecte juridice specifice. Din aceast
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perspectiv , cât i pentru integralitatea i particularizarea contrac-
tului, studiul nostru a inclus i mecanismul de circula ie juridic  a 
recipiselor de depozit i a warantului, împreun i separat, cu relie-
farea calit ii i func iei lor juridice, aspecte neidentificate în 
cadrul altor tipuri de depozite, civile sau bancare.  

Cercetarea noastr  este axat , în Capitolul 3, asupra contrac-
tului de depozit bancar de fonduri, dintr-o dubl  perspectiv , juri-
dic i economic , încercând o armonizare a celor dou  paliere. 

Sub aspect juridic, sunt supuse examenului nostru critic identi-
tatea, încheierea, efectele, inclusiv protec ia juridic  a deponentului 
i responsabilitatea juridic  a institu iei de credit, cu relevarea 

aspectelor caracteristice contractului de depozit bancar. În egal
m sur , în lucrarea de fa  am încercat s  delimit m, de o manier
net , contractul de depozit bancar, pe de o parte, de depozitul de 
drept comun, iar, pe de alt  parte de celelalte contracte bancare, de 
la care cel dintâi împrumut , în principal, caracteristica de contract 
informatizat. 

Cât prive te depozitul bancar, consider m c  acesta constituie 
un veritabil act juridic, un produs bancar, intim legat i gestionat 
prin intermediul conturilor bancare. 

Consecven i ideii de interdisciplinaritate i anima i de dezide-
ratul realiz rii unui examen complet al problematicii contractului 
de depozit, am extins studiul juridic al acesteia la variet ile 
depozitului bancar de fonduri, frecvent utilizate în practica ban-
car , identificate atât în legea special , Ordonan a de urgen  a 
Guvernului nr. 99/2006 privind institu iile de credit i adecvarea 
capitalului, cât i în reglement rile juridice conexe. În scopul atin-
gerii acestui îndr zne  obiectiv, am inclus în studiul nostru per-
spectiva dreptului financiar i vamal.  

Sub aspect economic, sunt abordate instrumentele de lucru 
necesare eviden ierii în contabilitate a depozitelor. Sunt tratate, 
astfel, agregatele depozitului, precum: conturile curente în lei/valut ;
conturile de economii în lei i valut ; certificatele de depozit; con-
turile de depozite la termen; conturile de depozite colaterale. 

F r  a considera c  s-a spus despre depozitul bancar tot ce este 
posibil, atât din perspectiva juridic , cât i cea a reflect rii în con-
tabilitate, sper m c  materialul oferit con ine suficiente elemente 
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pentru în elegerea mecanismului înregistr rii contabile a depozi-
tului bancar i a efectelor generatoare ale acesteia. 

Capitolul ultim al lucr rii surprinde problematica dintr-un unghi 
nou, altul decât acela pe care l-a oferit anterior dreptul substan ial.  

Fiind materii speciale de procedur , m surile asigur torii fac 
obiectul unei categorii de institu ii juridice întâlnite în dreptul 
procesual, atât în ramura sa civil , cât i în cea penal . Calificate 
astfel, acestora le sunt dedicate norme speciale, derogatorii de la 
dreptul comun, cu un con inut i o sistematizare proprii.  

Resortul problematicii cu tema de fa  îl constituie premisa c
textele procesual-civile, privitoare la m surile asigur torii, fac 
întregirea reglement rii juridice a depozitului civil. Rela ia lor cu 
institu ia juridic  a depozitului trebuie c utat  în aceea c , în mod 
implicit, prin condi iile în care se instituie i prin mecanismele de 
func ionare, m surile asigur torii sunt, în genere, modalit i de 
p strare a unor bunuri, de conservare a integrit ii acestora, în 
vederea valorific rii lor ulterioare.  

Reglementate în ambele Coduri de procedur  – ca forme de 
depozit în sens larg – m surile asigur torii sunt, în realitate, pârghii 
oferite de lege p r ii interesate, de a- i asigura condi iile realiz rii
viitoare a dreptului, ceea ce a determinat apari ia unor atare mij-
loace de a proceda juridic pe t râmul dreptului procesual. 

De i abordarea insist  pe reglementarea în vigoare, dat  fiind 
prezen a de dat  recent  a legilor privind Noile Coduri de proce-
dur , sunt propuse aten iei, cu titlu succint, i elementele de nou-
tate, apreciate ca fiind relevante.  

Consider m c  lucrarea în întregul s u are, deopotriv , valen e
teoretice i practice, întrucât, pe lâng  trimiterile la textele norma-
tive referen iale, au fost valorificate atât literatura de specialitate 
cât i jurispruden a, relevante în materie. Contractele-model ata-
ate, pe tipuri i variet i de depozite i aplica iile concepute, pe 

tipuri de depozite bancare de fonduri, sporesc, ne dorim noi, valoa-
rea formativ  a lucr rii. Este realizat, astfel, în opinia noastr , un 
examen complet al problematicii, de altfel complexe, a depozitului.  

Cititorul va constata interdisciplinaritatea abord rii depozitului 
i complementaritatea capitolelor, fiindu-i înlesnit astfel efortul de 

în elegere a regimului s u juridic. Prin caracterul s u interdisci-
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plinar, lucrarea este adresat  unui public compozit, cu o sfer  larg
de preocup ri. În principal, aceasta va fi util , consider m noi, 
celor care sunt interesa i de înf ptuirea justi iei, teoreticienilor 
dreptului, notarilor publici, comercian ilor depozitari, poten ialilor 
deponen i, studen ilor i, de ce nu, legiuitorului care, permanent 
preocupat de perfec ionarea operei sale legislative, este interesat de 
propunerile de lege ferenda formulate de doctrina juridic .

Fiind pe deplin con tien i c  prezenta lucrare este doar perfec-
tibil , ne dorim ca aceasta s  se constituie într-o oper  de cercetare, 
cu succes la publicul c ruia i se adreseaz i într-un îndreptar util 
pentru to i cei interesa i de aprofundarea unui domeniu atât de vast 
i în continu  evolu ie, precum cel al contractului de depozit. 
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