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Experienţa ne arată că începu-
turile de an debutează, adeseori, cu 
modifi cări legislative în domeniul 
fi scal, rezultatul analizei exerciţiu-
lui fi nanciar al anului anterior, dar 
şi al unor viziuni sau politici fi scale 
noi. Dată fi ind intenţia Guvernului 
României de a adopta un Cod econo-
mic, care să centralizeze şi să pună 
în concordanţă cele mai importante 
acte normative din domeniul fi scal 
şi economic, Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici şi-a arătat întreaga 
disponibilitate de a colabora, fi ind 
cooptată în grupul de lucru consti-
tuit la nivelul Ministerului Finanţe-
lor Publice, în scopul formulării de 
opinii şi observaţii în legătură cu 
acele chestiuni de ordin fi scal şi 
economic care au incidenţă notarială 
şi unde experienţa corpului notarial 
nu poate fi  neglijată.

Multe dintre normele fi scale inte-
resează, în mod direct, şi corpul 
notarial, atât din perspectiva pro-
fesionistului-contribuabil, cât şi din 
cea a persoanei însărcinate să calcu-
leze, să perceapă şi să vireze diferite 

impozite datorate bugetului de stat. Cunoaşterea obligaţiilor fi s-
cale şi a termenelor în care acestea trebuie executate este abso-
lut necesară pentru buna desfăşurare a activităţii notariale, dar 
şi a gestionării contabilităţii biroului notarial. Din acest motiv, 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici a hotărât, încă de anul 
trecut, să vină în ajutorul dumneavoastră, încheind în acest 
scop un parteneriat cu grupul de consultanţă fi scală SOTER 
& PARTNERS. Obiectivele acestui parteneriat sunt multiple. 

Dragi colegi,
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Se urmăreşte, cu precădere, informarea dum-
neavoastră imediată în preambulul apariţiei unor 
noutăţi fi scale cu incidenţă în activitatea nota-
rială. Apoi, atunci când complexitatea normei 
fi scale o impune, se întocmesc analize detaliate, 
care să-i faciliteze înţelegerea şi aplicarea, aces-
tea fi indu-vă transmise periodic. Nu în ultimul 
rând, în măsura în care apreciaţi că unele situaţii 
juridice în materie fi scală necesită clarifi cări şi 
interpretări amănunţite, vă îndemn să ni le adu-
ceţi la cunoştinţă, pentru a putea fi  supuse anali-
zei, astfel încât informarea dumneavoastră să fi e 
corectă şi promptă. 

Ca urmare a recentelor modifi cări legislative 
aduse Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a 
activităţii notariale, se impunea şi armonizarea 
de urgenţă a unor regulamente, astfel încât Uni-
unea Naţională a Notarilor Publici a constituit o 
Comisie care a demarat deja procedurile privind 
modifi carea, în principal, a Regulamentului de apli-
care a legii notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr. 36/1995, dar şi a Regulamentului privind organi-
zarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pen-
tru dobândirea calităţii de notar stagiar, a Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului sau a 
concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, 
a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului sau a concursului pentru schimbările de 
sedii. Finalizarea acestora şi adoptarea modifi că-
rilor necesare constituie un imperativ al bunei 
funcţionări a instituţiei notariale, de aceea ele 
constituie o prioritate pentru Uniunea Naţională 
a Notarilor Publici.

Dragi colegi,

La început de an, vă adresez îndemnul ca în 
continuare, împreună, să ne desfăşurăm activi-
tatea în acord cu exigenţele profesionale cunos-
cute, pe care ni le-am însuşit şi le-am acceptat 
încă de la momentul numirii în funcţie, astfel 
încât să constituim modele pentru cei care aspiră 
la această profesie, dar şi pentru cetăţenii ţării. 

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
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spaţiul românesc a existat totdeauna o reticenţă în 
a face testamente. Proporţional vorbind, în Ardeal, 
unde educaţia a fost mai riguroasă, numărul testa-

mentelor, indiferent de condiţia socială a persoanei, e mai mare 
decât în Vechiul Regat. Un caz din Banat, legat de împrejurările 
generate de Primul Război Mondial, relevă dorinţa unui mobi-
lizat în armata austro-ungară de a lăsa acasă lucrurile în ordine, 
prin rostirea unui testament verbal. Din păcate, vali ditatea aces-
tuia a fost contestată şi apoi, în instanţă, avea să fi e anulat.

Ion Berzava, mobilizat la începutul războiului, face un testa-
ment de formă verbală, în prezenţa a cinci martori, prin care îşi 
lasă întreaga avere mamei sale. Nu s-a mai întors din luptă şi la 
18 septembrie 1924 a fost declarat mort. Peste un an, în 1925, 
testamentul s-a dezbătut, în faţa notarului public din Oraviţa 
(lăsământul privea imobile în comuna Broşteni, Caraş-Severin, 
în valoare de 40 000 lei). Au participat: mama celui mort (care 
acceptă testamentul, în calitate de erede universal), văduva lui şi 
doi veri primari după tată. Aceştia resping testamentul şi notarul 
le recomandă intentarea unui proces. Dar nemulţumiţii nu se 
grăbesc să acţioneze la termen. Între timp, moştenitoarea moare 
şi, la rândul ei, lasă ce dobândise prin testamentul verbal al fi ului 
unui nepot de soră. În cele din urmă, peste încă un an, în 1926, 
cei nemulţumiţi deschid proces pentru invalidarea testamentu-
lui. Prima reclamantă este văduva ostaşului. Aceasta considera 
că moştenirea i se cuvenea în întregime, deoarece averea venea 
de la bunicul celui decedat. Coreclamanţii erau, în opinia ei, 
„veri secundari”, adică rude de gradul cinci, fără drept la moşte-
nire, deoarece averea succesorală îşi pierduse pentru ei carac-
terul linear. Cercetând genealogia familiei, s-a constatat însă că 
verii reclamanţi erau veri primari, prin urmare aveau vocaţie de 
moştenitori. În 1928 şi 1929 sunt chemaţi la audieri cei cinci 
martori, care fuseseră de faţă la rostirea testamentului. 

Primul, de 70 de ani, declară că lucrurile se întâmplaseră cu 
14 ani în urmă şi răposatul spusese: „pentru cazul că va muri, 
lasă toată averea mamei sale”. Nu-şi amintea ca acela să fi  pre-
cizat că e vorba de un testament, nici dacă se scrisese vreun 
act. Dacă exista asemenea consemnare şi ar vedea-o, probabil 
şi-ar fi  recunoscut semnătura, încheiase primul martor. Părţile 
au renunţat la mărturia acestui om.

Din istoria notariatului

În
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Al doilea, de 46 de ani, grefi er la notariat, a 
reprodus vorbele celui dispărut: „las cu gura mea 
ca toată averea ce o am de la tatăl meu să rămâie 
mamei mele, dacă voi pieri în război”. Tot acest 
martor precizase că s-a adoptat această formă 
fi indcă „nu avusese timp să facă testamentul 
în scris”; dar adăugase că, după ce el însuşi s-a 
întors din război, a redactat „o declaraţie scrisă”, 
semnată de el şi încă trei auditori ai testamentu-
lui verbal.

Al treilea martor, de 40 de ani, nu-şi amintea 
dacă mortul folosise expresia de „testament ver-
bal”, dar categoric declarase: „v-am chemat să 
las mamei mele toată averea mea, pentru cazul 
că voi muri în război; dacă mă întorc, averea să 
rămână a mea”.

Al patrulea martor era în acelaşi timp benefi -
ciarul testamentului mamei defunctului, adică al 
moştenirii în discuţie. În momentul deschiderii 
procesului a devenit pârât. În casa lui se con-
sumase rostirea testamentului. Acum declara 
următoarele: iniţial, cel mort se adresase notaru-
lui comunal pentru a face un testament scris, dar 
acela refuzase pe motiv că e vreme de război; 
îl sfătuise însă să facă unul verbal, în prezenţa 
a 4 – 5 oameni. Prin urmare, Ion Berzava îşi 
lăsase mamei sale averea „cu gura”, specifi când 
limpede că spusele lui reprezentau un testament.

După legile în vigoare (adică normele judi-
ciare provizorii, derivate din dispoziţiile legii 
maghiare din 1877), acest al patrulea mar-
tor şi-a pierdut calitatea, fi ind direct interesat, 
„căci nimeni nu poate fi  martor testamentar 
în favoarea sa şi nu poate fi  nici sub jurământ 
ascultat, deoarece părţile nu pot fi  ascultate sub 
jurământ în chestiuni de validitate a testamen-
telor”.

Al cincilea martor e convocat pentru 9 fe -
bruarie 1929. Judecătorul a precizat că, dacă 
declaraţia sa avea să fi e în contrazicere cu cea a 
restului de trei martori, nu era credibilă; dacă era 
în concordanţă cu ei, devenea irelevantă.

În continuare, pentru recunoaşterea vali-
dităţii testamentului verbal trebuia observate 
câteva reguli: obligativitatea prezenţei a patru 
martori care să înţeleagă limba folosită de tes-
tator; acesta să fi  anunţat explicit „că declaraţi-
unea făcută de dânsul doreşte să fi e considerată 
de testament verbal”.

Judecătorul şi-a exprimat neîncrederea, căci 
stabilirea acestui fel de testament „este pe cât de 
nesigură, pe atât de pasageră”, deoarece martorii 
„pot uita uşor unele părţi din cuprinsul total al 
testamentului”. Mai mult, pot muri între timp, 
încât conţinutul testamentului nu mai poate fi  
reconstituit. Apoi nu era sufi cient ca martorii să 
fi  convenit că testatorul a făcut declaraţia „cu 
gura”, ci trebuie să fi  auzit clar când acesta a spus 
că „dispune a se considera de testament verbal”.

Concluzia: testamentul verbal fusese făcut 
în 1914; ascultarea martorilor s-a produs după 
14 ani. Or, memoria acestora „pierduse mult 
din claritate, deschizând porţile spre încuibarea 
sugestiilor venite din afară”. Nu exista dovada 
că testarea „s-a făcut cu solemnitatea prescrisă 
de lege, căci la din contră, actul testamentării e 
nevalid”.

În această situaţie, la 12 februarie 1929, tes-
tamentul lui Ion Berzava a fost declarat nevalid 
de tribunalul din Oradea. În continuare, soluţio-
narea moştenirii s-a făcut conform principiului 
ab intestat. 

Dr. Georgeta FILITTI
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ezerva dreptului de proprietate este o variantă ce se 
poate utiliza pentru a garanta în mod efi cient execu-
tarea unei obligaţii în contractele translative, indife-

rent dacă acestea au ca obiect bunuri mobile sau bunuri imobile. 

Analizând prevederile noului Cod civil, observăm că este 
prevăzută în mod expres în materia contractului de vânzare 
doar posibilitatea de garantare a obligaţiei de plată a preţului 
prin rezerva proprietăţii. 

Astfel, rezerva proprietăţii până la achitarea preţului apare 
efectiv în două secvenţe diferite ale Codului civil, respectiv 
art. 1.684 C. civ. („Rezerva proprietăţii – Stipulaţia prin care vân-
zătorul îşi rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a 
preţului este valabilă chiar dacă bunul a fost predat. Această stipu-
laţie nu poate fi  însă opusă terţilor decât după îndeplinirea formali-
tăţilor de publicitate cerute de lege, după natura bunului.”) şi 
art. 1.755 C. civ. („Rezerva proprietăţii şi riscurile – Atunci 
când, într-o vânzare cu plata preţului în rate, obligaţia de plată 
este garantată cu rezerva dreptului de proprietate, cumpărătorul 
dobândeşte dreptul de proprietate la data achitării ultimei rate 
din preţ; riscul bunului este însă transferat cumpărătorului de la 
momentul predării acestuia.”).

Cu toate acestea, întru-
cât nu ne regăsim într-un 
sistem de drept în care 
lipsa unei prevederi ce 
permite în mod expres 
un act juridic echivalează 
cu interdicţia acelui act, 
apreciem că se poate fo-
losi rezerva proprietă-
ţii ca un mijloc de garan-
tare a oricăror alte obli-
gaţii, de exemplu: trans-
miterea proprietăţii unui 
imobil în caz de rentă 
viageră sau în cadrul 
rentei viagere sau între-
ţinerii.

Vânzarea cu rezerva 
proprietăţii

R
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Mai mult decât atât, având în vedere preve-
derile art. 2.347 C. civ., se observă intenţia clară 
a legiuitorului de a permite asigurarea executării 
oricărei obligaţii cu o clauză de rezervă a propri-
etăţii1: „Operaţiunile asimilate – (1) Contrac-
tele care au ca efect conservarea sau constituirea 
unui drept asupra unui bun pentru a asigura exe-
cutarea unei obligaţii, oricare ar fi  numărul, natura 
sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor 
care au dobândit drepturi cu privire la acel bun 
decât dacă sunt înscrise în registrele de publici-
tate, potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci.

(2) Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de 
rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare 
ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de 
garanţie.

(3) Dispoziţiile prezentului capitol privind 
ordinea de preferinţă şi executarea ipotecilor se 
aplică în mod corespunzător contractelor pre-
văzute la alin. (1).” 

Continuând raţionamentul, apreciem că, 
în prezenţa unui contract cu efect translativ, o 
asemenea prevedere este nu doar plauzibilă, ci 
şi utilă (spre exemplu, în ipoteza unui contract 
de schimb imobiliar în care se datorează şi o 
sultă este posibilă amânarea transferului propri-
etăţii pentru unul dintre imobile – sau pentru 
ambele imobile –, părţile optând ca transferul 
de proprietate să aibă loc simultan şi instantaneu 
în momentul în care sulta este virată efectiv în 
contul creditorului).

În ceea ce ne priveşte, opinăm cu privire 
la art. 1.684 şi 1.755 C. civ. că nu ne afl ăm în 
prezenţa a două instituţii diferite, ci că între cele 
două articole există o relaţie întreg–parte astfel: 
art. 1.684 NCC reprezintă dreptul comun în 
materie, acesta fi ind incident în toate situaţiile în 
care s-a optat pentru amânarea transferului de 
proprietate până la plata integrală a preţului, iar 
art. 1.755 NCC (şi următoarele) nu reprezintă o 
situaţie distinctă (sau eventual incompatibilă) cu 
prevederile art. 1.684, ci regulile instituite pentru 

situaţia particulară în care rezerva proprietăţii 
este stipulată în materia unui contract în care s-a 
optat pentru plata preţului în rate. Elaborând, se 
poate spune că diferenţa esenţială dintre aplica-
bilitatea art. 1.684 şi cea a art. 1.755 ţine în fapt 
de intenţia legiuitorului de a norma conduita 
contractuală în cazul în care rezerva propri-
etăţii (aşa cum a fost reglementată de art. 1.684) 
îşi găseşte aplicabilitatea într-o vânzare unde 
plata preţului se va face în rate.

Continuând analiza comparativă a celor două 
prevederi, se remarcă faptul că în mod similar 
cele două articole stipulează că transferul pro-
prietăţii are loc la momentul la care obligaţia de 
plată a preţului s-a executat integral, respectiv: 
„la plata integrală a preţului” – art. 1.684 şi „la 
data achitării ultimei rate din preţ” – art. 1.755; 
maniera de executare diferă, însă obligaţia este 
aceeaşi. 

Discutând generic despre rezerva propri-
etăţii ca garanţie a creanţei de plată a preţului, 
avantajul practic este dat de faptul că vânzăto-
rul nu suportă riscul concursului altor creditori 
întrucât dreptul de proprietate nu părăseşte 
patrimoniul său. 

Ca mecanism de funcţionare, deşi în mod 
normal transferul de proprietate are loc solo 
consensu, în cazul în care părţile convin astfel, 
pot recurge la amânarea transferului de pro-
prietate pâna la achitarea integrală a preţului, 
transferul proprietăţii producându-se ulterior 
automat, fără a fi  necesară îndeplinirea vreunei 
formalităţi.

Trebuie făcută o precizare cu privire la moda-
litatea afectată intrinsec garantării, în sensul în 
care: nu ne afl ăm în prezenţa unei vânzări afec-
tate de o condiţie, ci în prezenţa unei vânzări 
afectate de un termen. Soluţia se impune cu atât 
mai mult cu cât nu se poate vorbi de retroacti-
varea dobândirii de la momentul achitării până 
la momentul încheierii contractului; vânzătorul 
este după încheierea vânzării un simplu propri-

1 A se vedea, în acest sens, FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI, Noul Cod civil – Comentariu pe 
articole, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 1784: „există şi alte motive pentru care părţile ar conveni amânarea transferului 
dreptului de proprietate, spre exemplu, îndeplinirea altor obligaţii de către cumpărător, chiar când preţul s-ar fi  plătit integral, ceea 
ce nu înseamnă că o asemenea stipulaţie nu ar fi  valabilă”.
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etar (nu un proprietar sub condiţie rezolutorie), 
iar transferul dreptului de proprietate va avea 
loc în mod automat la data la care se face plata 
integrală a preţului.2

În concret, contractul va fi  perfect valabil şi 
va produce efecte din momentul în care acesta 
a fost încheiat în forma prevăzută de lege (în 
cazul bunurilor imobile, în momentul încheierii 
acestuia în formă autentică). 

Părţile pot opta pentru predarea bunului la 
momentul încheierii contractului, caz în care so-
luţia oferită de legiuitor este ca şi transferul ris-
cului să se facă la momentul predării: art. 1.755 – 
„riscul bunului este însă transferat cumpărătoru-
lui de la momentul predării acestuia”. 

Soluţia conferită de art. 1.755 nu este în fapt 
una suprinzătoare, ci marcată de consecvenţă 
legislativă dacă avem în vedere faptul că ne afl ăm 
în prezenţa unui contract de vânzare (al cărui 
scop este prin excelenţă transferul dreptului de 
proprietate, deşi afectat de un termen), iar regula 
generală în materia contractelor translative de 
proprietate este că riscul se transferă la momen-
tul predării: art 1.274 – „Riscul în contractul 
translativ de proprietate – (1) În lipsă de sti-
pulaţie contrară, cât timp bunul nu este predat, 
riscul contractului rămâne în sarcina debitorului 
obligaţiei de predare, chiar dacă proprietatea a 
fost transferată dobânditorului. În cazul pieirii 
fortuite a bunului, debitorul obligaţiei de pre-

dare pierde dreptul la contraprestaţie, iar, dacă a 
primit-o, este obligat să o restituie. (2) Cu toate 
acestea, creditorul pus în întârziere preia riscul 
pieirii fortuite a bunului. El nu se poate libera 
chiar dacă ar dovedi că bunul ar fi  pierit şi dacă 
obligaţia de predare ar fi  fost executată la timp.”.

Trebuie de asemenea menţionat faptul că 
atât prevederile art. 1.274, cât şi prevederile art. 
1.755 au caracter supletiv, părţile fi ind în măsură 
să stabilească liber momentul la care operează 
transferul riscului.

În cazul pieirii fortuite a bunului, cumpărăto-
rul va fi  ţinut să platească ratele, chiar dacă bunul 
nu mai există. Se poate argumenta lipsa de utili-
tate a acestui mecanism de garanţie în ipoteza 
pieirii fortuite, întrucât cumpărătorul nu ar mai 
avea interes să plătească preţul, însă nu trebuie 
uitat faptul că, pentru plata restului de preţ, vân-
zătorul va avea, în cazul în care bunul nu mai 
există, calitatea de creditor chirografar ce poate 
solicita urmărirea celorlalte bunuri ale debitoru-
lui pentru satisfacerea obligaţiei de plată a preţu-
lui. În plus, nimic nu împiedică părţile să asi-
gure bunul (urmând ca, întrucât bunul a pierit, 
cumpărătorul să poată afecta din cuantumul 
indemnizaţiei de asigurare sumele necesare 
achitării integrale a preţului şi evitând astfel 
urmărirea de către vânzător a altor bunuri) sau 
să convină cu privire la consimţirea unei garanţii 
suplimentare pentru executarea obligaţiei.

2 Ibidem, p. 1800.
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Cu privire la modalitatea de fracţionare a 
obligaţiei de plată a preţului în cazul vânzării cu 
plata în rate, considerăm că părţile au libertate 
totală în determinarea cuantumului şi a terme-
nelor de plată: ratele pot fi  egale sau inegale, 
cu obligaţia de plată lunară, semestrială, anuală 
etc. sau la anumite date calendaristice stabilite în 
mod aleatoriu.

Spuneam anterior că art. 1.755 şi articolele 
imediat următoare reprezintă voinţa legiuitoru-
lui de a detalia conduita părţilor în cazul în care 
se optează pentru executarea în rate a obligaţiei 
de plată. Acest lucru este evident şi prin prisma 
art. 1.756: „Neplata unei singure rate din preţ – 
În lipsa unei înţelegeri contrare, neplata unei sin-
gure rate, care nu este mai mare de o optime din 
preţ, nu dă dreptul la rezoluţiunea contractului, 
iar cumpărătorul păstrează benefi ciul termenu-
lui pentru ratele succesive.” Remarcăm faptul că, 
sub această denumire generică, s-a urmărit, de 
fapt, stipularea explicită a unui prag pentru ceea 
ce NCC a considerat a fi  o neexecutare sufi -
cient de importantă pentru a atrage sancţiunea 
rezoluţiunii. Din interpretarea articolului rezultă 
următoarele reguli:

• singură rată neplătită dă dreptul la rezoluţi-
une doar în cazul în care aceasta depăşeşte o 
optime din întregul preţ sau părţile au stipulat 
contrariul. Totodată, dacă una dintre rate nu a 
fost achitată, acest lucru nu va modifi ca data la 
care ratele ulterioare vor fi  exigibile;

• neplata unei singure rate inferioare valorii 
de o optime nu dă dreptul la rezoluţiune, însă 
aceasta nu înseamnă că nu poate fi  sancţionată 
prin aplicarea unor alte măsuri cum ar fi  clauza 
penală sau o dobândă penalizatoare;

• neplata a două rate, fi e ele consecutive sau 
nu, reprezintă per a contrario o abatere sufi cient 
de gravă pentru a da dreptul la rezoluţiune.

În ceea ce priveşte rezoluţiunea incidentă în 
materie, aceasta a fost detaliată de art. 1.757: 
„Rezoluţiunea contractului – (1) Când a obţinut 
rezoluţiunea contractului pentru neplata preţu-
lui, vânzătorul este ţinut să restituie toate sumele 

primite, dar este îndreptăţit să reţină, pe lângă 
alte daune-interese, o compensaţie echitabilă 
pentru folosirea bunului de către cumpărător.

(2) Atunci când s-a convenit ca sumele înca-
sate cu titlu de rate să rămână, în tot sau în parte, 
dobândite de vânzător, instanţa va putea totuşi 
reduce aceste sume, aplicându-se în mod cores-
punzător dispoziţiile referitoare la reducerea de 
către instanţă a cuantumului clauzei penale.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul 
contractului de leasing, precum şi al celui de 
locaţiune, dacă, în acest ultim caz, se convine ca 
la încetarea contractului proprietatea bunului să 
poată fi  dobândită de locatar după plata sumelor 
convenite.”

Regula se regăseşte în cuprinsul alin. (1) în 
sensul în care: în cazul rezoluţiunii pentru neexe-
cutare vânzătorul este ţinut să restituie toate 
sumele de bani, recunoscându-i-se însă drep-
tul la daune-interese (aceeaşi soluţie pe care am 
sugerat-o şi în cazul unei nexecutări ce nu este 
sufi cient de însemnată pentru a atrage rezoluţi-
unea), însă şi la o despăgubire pentru folosirea 
bunului de către cumpărător. 

Alin. (2) dă posibilitatea părţilor de a stipula 
prevederi contrare, respectiv păstrarea de către 
vânzător, în tot sau în parte, a ratelor achitate 
de către cumpărător, sume ce vor putea fi  însă 
revizuite de către instanţă, folosind dispoziţiile 
incidente în materia reducerii clauzei penale. 
Găsim că trimiterea legiuitorului către prevede-
rile ce reglementează clauza penală nu este întâm-
plătoare, în sensul în care clauza penală repre-
zintă o evaluare anticipată a prejudiciului ce va 
fi  suferit în cazul neexecutării sau al executării 
necorespunzătoare, în situaţia noastră fi ind 
vizate eventualele prejudicii suferite de către vân-
zător. Părţile pot lua în calcul pentru evaluarea 
anticipată a acestui prejudiciu o multitudine de 
factori, precum indisponibilizarea bunului pe 
durata în care contractul a fost în vigoare, even-
tualele modifi cări ale pieţei şi, nu în ultimul rând, 
„folosirea bunului de catre cumpărător”, aşa 
cum este menţionată la alin. (1).
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Nu se precizează în ce măsură această „folo-
sire” reprezintă în viziunea NCC lipsa de folo-
sinţă a proprietarului pe durata în care bunul a 
fost în detenţia cumpărătorului sau deprecierea 
bunului cauzată de utilizarea acestuia (chit că 
deprecierea rezultă din utilizarea excesivă sau 
normală a bunului), însă opinăm că neprecizarea 
este salutară întrucât astfel această dispoziţie va 
fi  aplicabilă pentru ambele ipoteze.

Găsim de asemenea oportună consacrarea 
expresă a posibilităţii instanţei de a interveni 
asupra cuantumului acestor sume, întrucât din 
dinamica contractului pot rezulta disproporţio-
nalităţi majore între prejudiciul produs şi măsura 
reparatorie. Mai exact, avem în vedere situaţia 
în care cumpărătorul, ulterior plăţii consecvente 
a ratelor ce însumează 90% sau mai mult din 
preţul vânzării, se găseşte pentru un motiv oare-
care în imposibilitatea de a achita ultimele rate. 
În lipsa acestui drept de revizuire al instanţei, 
întrucât neexecutarea este neînsemnată cantita-
tiv raportat la întregul preţ, dar este vorba de 
mai mult de o rată, vânzătorul va avea dreptul 
la neexecutare, iar, în ipoteza în care în con-
tract a fost prevăzut dreptul vânzătorului de a 
păstra prestaţiile anterioare, soluţia, pe care nu 
putem să o admitem ca fi ind corectă, ar fi  fost 
ca vânzătorul să păstreze în patrimoniul său atât 
proprietatea bunului, cât şi cea mai mare parte a 
preţului3. 

În ceea ce priveşte formalităţile de publici-
tate, trebuie făcută distincţia dintre mijloacele 
de publicitate cu privire la bunurile imobile şi 
cele ce vizează bunurile mobile. Pentru bunurile 
imobile publicitatea se realizează prin înscriere 
în cartea funciară sub forma notării, în baza 
art. 902 alin. (2) pct. 9 C. civ: „în afara altor cazuri 

prevăzute de lege, sunt supuse notării în cartea 
funciară: [...] 9. vânzarea făcută cu rezerva drep-
tului proprietăţii”. În ceea ce priveşte bunurile 
mobile, prin interpretarea art. 2.347 putem 
deduce că rezerva proprietăţii asupra unui bun 
mobil se va face prin înscriere în AEGRM (si-
milar ipotecilor) sau în alte registre specializate 
atunci când acestea ar fi  incidente. 

Vânzarea cu rezerva proprietăţii reprezintă o 
instituţie ce ar putea prezenta o frecventă apli-
care în domeniul notarial. Avem în vedere mai 
ales cazurile din practică în care părinţii, fără a 
avea intenţia de a dezavantaja în mod arbitrar pe 
ceilalţi copii4, aleg să ofere în contraprestaţie un 
apartament pentru ajutorul fi nanciar consecvent 
oferit de unul dintre copii. De cele mai multe 
ori copilul nu dispune, la momentul la care se 
doreşte încheierea contractului, de o sumă ce ar 
fi  sufi cientă pentru a constitui preţ, dar există 
disponibilitatea de a oferi prestaţii mai mici cu 
caracter repetat şi nu se doreşte ca actul încheiat 
să aibă un caracter aleatoriu (contractul de rentă 
viageră nefi ind o variantă acceptată); părinţii nu 
au mai multe locuinţe, iar notarul oferă soluţia 
rezervei sau abitaţiei – însă părinţii au reticenţe 
cu privire la transferul imediat al dreptului de 
proprietate. În aceste situaţii5 mai există şi nea-
junsul de a fi  aplicabil în mod direct şi auto-
mat art. 1.091 alin. (4): „Până la dovada contrară, 
înstrăinarea cu titlu oneros către un descen-
dent ori un ascendent privilegiat sau către soţul 
supravieţuitor este prezumată a fi  donaţie dacă 
înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, 
uzului ori abitaţiei sau în schimbul întreţinerii 
pe viaţă ori al unei rente viagere. Prezumţia 
operează numai în favoarea descendenţilor, 
ascendenţilor privilegiaţi şi a soţului supravieţui-
tor ai defunctului, dacă aceştia nu au consimţit 

3 Cu toate acestea, este posibil ca anumite circumstanţe speciale să fi  fost avute în vedere de către părţi la stipularea clauzei 
prin care se consfi nţeşte dreptul vânzătorului de a păstra integral sumele de bani achitate de către cumpărător; în acest caz ni se 
pare recomandabil să se facă menţiune expresă în cuprinsul contractului că părţile au urmărit şi acceptat acest efect în deplină 
cunoştinţă de cauză (similar oarecum acceptării clauzelor neuzuale), indiferent dacă sumele ce ar fi  păstrate de vânzător ar 
reprezenta cea mai mare parte a preţului, precum şi să se detalieze circumstanţele ce au condus părţile la o asemenea prevedere. 
De exemplu, menţionarea faptului că s-a acceptat în mod expres de către cumpărătorul X posibilitatea ca vânzătorul să păstreze 
integral sumele de bani, chiar dacă ar fi  vorba de neachitarea ultimelor 2 rate ce însumează sub 5% din preţul vânzării, întrucât 
vânzătorul l-a ales pe cumpărătorul X datorită solvabilităţii sale, alegere făcută în defavoarea ofertei de cumpărare cu un preţ mai 
mare făcute de Y.

4 Avem în vedere şi cazurile în care aceştia sunt plecaţi din ţară de mult timp şi/sau nu mai păstrează legătura cu părinţii.
5 În care se rezervă dreptul de uzufruct sau se încheie un contract de rentă viageră.
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la înstrăinare.”, fără ca toţi cei în benefi ciul 
cărora operează prezumţia să fi e dispuşi să dea 
o declaraţie prin care să recunoască caracterul 
oneros al contractului.

În plus, nu se poate vorbi de animus donandi, 
întrucât părţile se prezintă în faţa notarului cu 
intenţia clară de a încheia un contract de vân-
zare-cumpărare, iar prestaţia constă în plăţi 
cu caracter continuu şi repetat între copii şi 
părinţi (prestaţii care, după cum reise uneori din 
declaraţiile părinţilor, se plătesc deja anterior 
încheierii contractului ca obligaţie naturală de 
luni/ani de zile) fără ca suma acestor prestaţii pe 
termen scurt să fi e sufi cientă pentru a însuma 
valoarea imobilului. 

În aceste cazuri găsim că opţiunea vânzării 
cu plata în rate şi rezerva proprietăţii este o 
soluţie juridică adecvată ce răspunde unei nevoi 
reale. Propunem încheierea unei convenţii prin 

6 Pentru a se asigura contractual faptul că părintele va avea un drept de a locui în imobil până la sfârşitul zilelor sale este 
posibilă vânzarea nudei proprietăţi.

7 Recomandăm ca, în cazul în care se optează pentru înstrăinarea nudei proprietăţi, aceste plăţi să se facă prin intermediul 
instituţiilor bancare în vederea facilitării dovedirii caracterului oneros al actului faţă de ceilalţi moştenitori ce ar putea invoca 
aplicarea prezumţiei prevăzute de art. 1.091 alin. (4) pentru motivul rezervei dreptului de uzufruct.

care părintele vinde locuinţa6 unuia dintre copii 
în schimbul unui preţ real, preţ ce se va plăti 
sub forma unor tranşe7 ce nu sunt deosebit de 
împovărătoare, dar asigură părintelui un nivel 
de trai decent şi, în acelaşi timp, nu presupun 
necesitatea existenţei unei sume considerabile 
de bani în patrimoniul copilului cumpărător. 
Dacă părintele ar deceda înainte de achitarea 
integrală a preţului, dreptul de a încasa preţul 
s-ar transmite în mod proporţional între toţi 
copiii moştenitori şi s-ar stinge faţă de copi-
lul cumpărător proporţional în limitele cotei 
dobândite din moştenire prin confuziune; ulte-
rior, la momentul achitării ultimei rate din preţ, 
proprietatea se va transmite în mod automat 
către copilul cumpărător de la moştenitori, chiar 
dacă vânzătorul nu mai este în viaţă. 

Notar public Maria CAZAN

Camera Notarilor Publici Bucureşti
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rezentul articol îşi propune să analizeze anumite 
situaţii juridice întâlnite în practica notarială, care 
pot fi  difi cil de încadrat din cauza neclarităţii facto-

rului volitiv, intenţional, ce stă la baza „naşterii” lor. De aseme-
nea, vom încerca să examinăm şi nivelul de implicare a notarului 
public, fără a-şi depăşi graniţa obiectivităţii şi echidistanţei în 
identifi carea voinţei părţilor afl ate în faţa sa. 

Ne referim mai ales la actele juridice civile asupra cărora pla-
nează o prezumţie de liberalitate, dar care nu întrunesc întot-
deauna elementele constitutive (atât obiective, cât şi subiective) 
pentru a fi  identifi cate ca fi ind donaţii, decât după elucidarea 
corectă a „animus-ului” (intenţiei subiective), care a constituit 
fundamentul acţiunii unei anumite părţi a actului juridic, animus 
ce constituie voinţa reală a acesteia.

Astfel, considerăm ca fi ind necesară o scurtă aplecare asupra 
noţiunii de „animus donandi”. 

Etimologic, „animus donandi” îşi 
are originea în limba latină, însem-
nând intenţia de a dărui, intenţie ce 
însă nu poate produce un efect fără 
concursul unui „animus recipiendi”, 

respectiv voinţa celuilalt de a primi. Non valet donatio nisi 
tam dantis quam accipientis concurrat mutuus consenus 
et voluntas.1 Împăratul Justinian defi nea animus donandi ca 
fi ind dorinţa de a face un act altruist liberal lipsit de orice 
motiv egoist.

Animus donandi nu poate deci exista ut singuli, fără acceptul 
celuilalt de a fi  gratifi cat. Acceptarea trebuie să fi e pură şi sim-
plă, aceasta excluzând orice negotium, fapt ce ar încălca demar-
caţia dintre binefacere şi tranzacţie, transformând actul cu titlu 
gratuit într-unul cu titlu oneros. 

„Animus donandi”, factor primordial 
în actele juridice liberale. 
Interpretarea renunţării 

la atribuire de lot sau sultă 
în cazul partajului voluntar

1 „Nu există donaţie atunci când intenţia de a da şi de a primi nu sunt reciproce”, RICHARD HYLAND, Darurile: Un studiu de 
drept comparat, Oxford University Press, 2009.

P
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Odată cu dezvoltarea economiei de piaţă, 
oferirea de daruri, chiar reciprocă, a fost con-
siderată o anomalie, aceasta nepresupunând o 
negociere, o tocmeală, donatorul oferind ceva 
fără o contraprestaţie, lucru ce ar duce la sără-
cire. 

Deşi privită ca un factor de risc, animus donandi 
pură şi reală s-a considerat că nu ar trebui igno-
rată, chiar dacă un act ce este insufl at doar de 
dorinţa de a gratifi ca pare o raritate.2

Mai mult, s-a statuat că animus donandi nu 
se caracterizează doar prin lipsa unui quid pro 
quo, a unui interes reciproc urmărit de ambele 
părţi contractante, ci şi prin faptul că donato-
rul trebuie să aibă intenţia de a face un sacrifi ciu 
(volonté du sacrifi ce), fapt care excedează noţiunii 
de contract.

Deci, pentru a identifi ca în mod valabil carac-
terul real al actului juridic civil, este esenţială 
elucidarea voinţei care a stat la baza acestuia. Un 
act juridic, pentru a lua fi inţă şi pentru a pro-
duce efect, este necesar să existe o voinţă care 
să-l creeze, iar aceasta trebuie să fi e exteriorizată, 

nu să rămână în stadiul de voinţă internă. Când 
voinţa nu există sau nu se manifestă, actul juridic 
nu există, el putând avea o aparenţă materială, 
însă, din punct de vedere juridic, această apa-
renţă echivalează cu neantul.3

În cazul donaţiei, califi carea în sine a actu-
lui juridic are ca factor preponderent voinţa 
dispunătorului, donatarul jucând un rol mai 
puţin important pe scena contractuală între 
cele două părţi. La baza animus-ului care insufl ă 
acţiunea liberală a donatorului de a-şi micşora 
patrimoniul pentru a procura altuia un avantaj, 
se pot afl a raţiuni, trăiri, sentimente variate, de 
la generozitate, amiciţie, recunoştinţă şi până la 
dragoste, milă sau vanitate. „Unul caută propria 
sa fericire în fericirea aproapelui; altul vrea să-şi 
uşureze conştiinţa, folosind în chip nobil o avere 
dobândită de el ori de ai săi prin mijloace dubi-
oase; celălalt contează pe recompensa pe care, 
în convigerea sa, viaţa viitoare o oferă omului 
generos.”4

Satisfacerea acestor deziderate şi sentimente 
prezintă un incontestabil interes, de ordin moral 
pentru dispunător. Ele au generat manifestarea 

2 ALEXANDER MANSFIELD BURRILL, Dicționar și glosar juridic, New York, 1880.
3 C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BĂLĂNESCU, AL. BĂICOIANU, Tratat de drept civil român, vol. 1, Ed. ALL, București, 2008, p. 79.
4 G. CLARO, notă Dalloz, D.P. 1903.2.121 apud OCTAVIAN CĂPĂȚÎNĂ, Titlul gratuit în actele juridice, Ed. Rosetti, București, 

2003.
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sa de voinţă şi au alcătuit fi nalitatea principală 
care l-a decis să consimtă o transmisiune fără 
echivalent.5

Deci nu am putea vorbi de o donaţie, nici 
măcar indirectă, în absenţa unei intenţii liberale 
clare, cu scopul de a gratifi ca. În lipsa acesteia, 
însăşi ideea de donaţie nu poate subzista, chiar 
dacă am fi  tentaţi să etichetăm în grabă, fără o 
cercetare amănunţită, anumită situaţie ca fi ind o 
donaţie. 

În toate cazurile, animus donandi trebuie să 
fi e coroborată cu o acţiune de sărăcire a dispu-
nătorului, iar, aşa cum notau Planiol şi Ripert, 
„intenţia de a gratifi ca nu este sufi cientă dacă 
nu există o realizare a acestei intenţii, cu alte 
cuvinte o daţiune gratuită”6. De altfel, pornind 
de la această idee, nicio simplă sărăcire a patri-
moniului dispunătorului fără animus donandi nu 
ar putea constitui donaţie, liberalitatea fi ind 
aşadar o operaţiune formată din două elemente 
afl ate în interdependenţă: o sărăcire a patrimo-
niului, obligatoriu animată de o voinţă liberală.

Dacă, în cazul donaţiei propriu-zise, animus 
donandi este de netăgăduit, părţile încheind un 
contract prin care donatorul dăruieşte irevoca-
bil un bun al său pe care donatarul îl acceptă 
cu recunoştinţă, nu este la fel de facil în cazul 
situaţiilor ce ar putea constitui donaţii indirecte, 
aceastea regăsindu-se în cuprinsul altor acte 
juridice.

Astfel, renunţarea pură şi simplă a unui moş-
tenitor la drepturile sale succesorale, fapt ce 
ar profi ta celorlalţi comoştenitori sau unor 
moştenitori subsecvenţi, nu constituie dona-
ţie indirectă dacă nu are la bază animus donandi 
(e.g. renunţarea este animată doar de dorinţa 
de a nu suporta pasivul succesoral, şi nu de 
intenţia de a gratifi ca un eventual comoş-
tenitor). Renunţarea la un drept este un act juri-
dic neutru dacă nu are la bază intenţia liberală7, 

o renunţare pură şi simplă nefi ind prin ea însăşi 
o liberalitate.

Pentru a produce efectele unei donaţii indi-
recte, renunţarea trebuie să fi e pur abdicativă, 
deoarece, dacă s-ar face în favoarea unuia dintre 
comoştenitorii existenţi, prin aceasta s-ar realiza 
practic o acceptare a moştenirii şi o transmitere 
a acesteia către o persoană avută în vedere.8

Per a contrario, dacă renunţarea ar fi  translativă 
de drepturi (şi nu pur abdicativă), actul juridic 
trebuie să îmbrace forma autentică prevăzută de 
art. 1.011 alin. (1) pentru donaţii, sub sancţiunea 
nulităţii absolute.

În practica notarială, ne confruntăm cu o 
situaţie delicată în cazul partajului voluntar, 
indiferent dacă este vorba de încetarea unei pro-
prietăţi comune pe cote-părţi sau în devălmăşie, 
atunci când unul sau mai mulţi copartajanţi nu 
doresc atribuirea de bunuri în lot şi nici sultă 
corespunzătoare cotei-părţi din bunul sau bunu-
rile ce li s-ar fi  cuvenit, situaţie pe care o vom 
dezbate mai detaliat.

Astfel, vom avea la bază prevederile art. 676 
C. civ., privitoare la modul de împărţire a bunu-
rilor comune, şi anume: 

„(1) Partajul bunurilor comune se va face 
în natură, proporţional cu cota-parte a fi ecărui 
coproprietar.

(2) Dacă bunul este indivizibil ori nu este 
comod partajabil în natură, partajul se va face în 
unul dintre următoarele moduri:

a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei 
sulte, în favoarea unuia ori a mai multor copro-
prietari, la cererea acestora; 

b) vânzarea bunului în modul stabilit de 
coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la lici-
taţie publică, în condiţiile legii, şi distribuirea 
preţului către coproprietari proporţional cu 
cota-parte a fi ecăruia dintre ei.”

Într-o interpretare stricto sensu, nu ar fi  posi-
bilă, nici în cazul partajului voluntar, nici în cazul 

5 OCTAVIAN CĂPĂȚÎNĂ, op. cit., p. 302.
6 M. PLANIOL, G. RIPERT, Tratat practic de drept civil francez, vol. 14, apud ibidem.
7 FR. DEAK, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, București, 2001, p. 146.
8 LIVIU STĂNCIULESCU, Curs de drept civil. Contracte, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 227.



PR
A
CTICĂ

 N
O

TA
R
IA

LĂ

anul XXI
nr. 1

19

9 FR. DEAK, op. cit., p. 146.

celui judecătoresc, ipoteza în care un copartajant 
şi-ar exprima voinţa clară de a nu i se atribui nici 
lot în natură, nici sultă, deoarece textul de lege 
nu ar lăsa această posibilitate. 

Ar trebui ca notarul public confruntat cu o 
astfel de situaţie să refuze actul, să îndrume păr-
ţile spre instanţa de judecată sau să redacteze o 
încheiere de respingere în cazul în care acestea 
stăruie în cererea lor?

Considerăm că nu ne-am putea opune voin-
ţei părţilor de a înceta forma de coproprietate 
fără ca fi ecarei părţi să îi fi e atribuit lot în natură 
sau sultă compensatorie, nici nu le-am putea 
impune, împotriva voinţei acestora, să-şi acorde 
sume de bani cu titlu de sultă sau acestea să 
declare că au dat şi au primit sume de bani drept 
sultă, deşi situaţia reală ar fi  diferită, generân-
du-se situaţii neconforme cu realitatea, ce pot 
avea diferite consecinţe juridice negative.

Sunt imperative stabilirea valorii masei de 
partaj, arătarea cotei-părţi a fi ecărui copartajant, 
modul de împărţire a bunurilor sau a bunului, 
compunerea loturilor, iar, în cazul în care unul 
dintre copartajanţi nu doreşte atribuirea de lot 
în natură sau sultă compensatorie, determinarea  

şi menţionarea în act a valorii sultei la care 
se renunţă. 

Însă care este natura juridică a renunţării 
la primirea unei sulte? 

În opinia noastră, renunţarea la dreptul de a 
primi sultă ar putea fi  interpretată în mai multe 
moduri, astfel:

a) Renunţarea – act neutru

Atunci când renunţarea are caracter pur abdi-
cativ, fără intenţie liberală, prin renunţarea la un 
drept nu se realizează o donaţie indirectă. În 
acest sens se spune că renunţarea la un drept 
este un act juridic neutru. Pentru a o califi ca 
drept donaţie indirectă, se cere stabilirea inten-
ţiei de a gratifi ca, aceasta putând fi  dovedită prin 
orice mijloc de probă, fi ind vorba despre inter-
pretarea voinţei juridice9. 

Nu am putea statua „din ofi ciu” că simpla 
renunţare la o sultă constituie o donaţie indi-
rectă, fără a putea stabili cu exactitate animus 
donandi. Sau cum am putea determina, în cazul 
în care ar exista mai mulţi copartajanţi, care 
este benefi ciarul unei astfel de renunţări cu titlu 
gratuit, având în vedere că renunţarea pur abdi-
cativă a unuia profi tă şi celorlaţi în mod egal. 
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Mai mult, pentru a putea constitui donaţie, chiar 
indirectă, este necesară şi acceptarea gratifi ca-
tului, a donatorului, tăcerea acestuia neputând 
valora acceptare.

În ceea ce priveşte motivele renunţării, aces-
tea pot fi  variate, spre exemplu una dintre părţi 
putând renunţa la atribuirea de lot sau sultă, 
urmând să primească lot în natură potrivit cotei 
indivize majorate corespunzător renunţării, cu 
ocazia efectuării unui partaj suplimentar asupra 
altor bunuri, conform înţelegerii părţilor, inten-
ţia liberală neputând fi  subînţeleasă.

Fără spirit de generozitate, nu există donaţie 
sau legat. Intenţia liberală care inspiră pe dispu-
nător trebuie să concorde cu un element obiec-
tiv adecvat pentru a defi ni o transmisiune de 
valori efectuată cu titlu gratuit.10

Elementul extrinsec nu constituie, în cel mai 
bun caz, decât o simplă prezumţie de gratuitate, 
factorul obiectiv şi, în special, cel psihologic 
sunt în schimb adevărate criterii care ne permit 
să stabilim cu precizie dacă actul de dispoziţie 
aparţine efectiv de titlul gratuit. 

Aşa cum s-a enunţat şi în literatura juridică 
de specialitate, partajul voluntar este rodul 
voinţelor unite ale proprietarilor comuni, 
iar în cel judiciar împărţeala bunului indiviz este 
opera instanţei de judecată, exprimată în hotă-
rârea de partaj11; însăşi noţiunea de egalizare 
a loturilor prin atribuire de sultă este atestată 
încă de pe vremea Codului Calimach, ca fi ind 
un atribut al instanţei de judecată, astfel, la 
art. 1.086, se stabileşte că, „nefi ind cu putinţă 
a se potrivi părţile nici după câtime, nici după 
calitate, judecătorul poate să le potrivească cu 
bani sau alte lucruri”.

b) Renunţarea – donaţie indirectă

Donaţia indirectă este un act juridic ce are la 
bază voinţa de a gratifi ca, respectiv animus 
donandi, dar înfăptuită pe calea unui alt act, dife-
rit de actul de donaţie. Valabilitatea unei donaţii 
indirecte constă în îndeplinirea formelor cerute 

pentru actul prin care este realizată, în cazul de 
faţă, pentru partaj. 

Între renunţare şi donaţie există un raport 
juridic de interdependenţă, în care donaţia este 
de fapt un simplu accesoriu al operaţiei princi-
pale (care este renunţarea). 

Pentru a fi  valabilă, este nevoie de un 
acord de voinţe asemeni oricărei donaţii, 
animus donandi trebuie să concorde cu ani-

mus recipiendi. Pentru ca renunţarea la sultă să 
determine o mărire a patrimoniului gratifi catului 
este necesar ca acesta să accepte şi să achieseze 
la renunţarea la drept, să declare că înţelege să se 
folosească de clauza prin care dispunătorul 
îl gratifi că printr-o stipulaţie în favoarea sa. 
În lipsa unei asemenea manifestări de voinţă, 
intenţiunea liberală a dispunătorului nu poate fi  
socotită decât ca un simplu act unilateral, o 
ofertă care nu este sufi cientă pentru a constitui 
o donaţie valabilă.12

Orice binefacere implică o prestaţie fără echi-
valent, executată din pură generozitate de către 
o persoană care va conferi un avantaj unilateral 
pentru benefi ciar. Între elementul obiectiv şi cel 
subiectiv este imperativ necesară existenţa unei 
legături de cauzalitate, în lipsa căreia actul juridic 
nu devine un act cu titlu gratuit, rămânând în 
stadiul de act neutru.

Pentru a produce efectele unei donaţii indi-
recte, renunţarea trebuie să fi e însă pur abdica-
tivă, deoarece, dacă s-ar face, de exemplu, în 
favoarea unuia dintre copartajanţii existenţi, prin 
aceasta s-ar realiza practic o acceptare şi o trans-
mitere către persoana avută în vedere.

Dacă renunţarea ar fi  translativă de drepturi 
(şi nu pur abdicativă), actul juridic trebuie să 
îmbrace forma autentică pentru donaţii, prevă-
zută de art. 1.011 alin. (1) C. civ.

c) Renunţarea – donaţie directă

Putem întâlni în practică situaţia în care 
renunţarea la atribuirea de lot sau sultă să se facă 
în favoarea unui copartajant determinat (chiar în 

10 OCTAVIAN CĂPĂȚÎNĂ, op. cit., p. 313.
11 Dr. TITUS CARABAȘIU, Partajul, Ed. Muntenia, Constanța, 1997, p. 36.
12 C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BĂLĂNESCU, AL. BĂICOIANU, Tratat de drept civil român, vol. 3, Ed. ALL, 1998, p. 479.
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cazul în care ar fi  mai mulţi copartajanţi); mai 
exact, dreptul cuvenit copartajantului renunţă-
tor este translatat în patrimoniul gratifi catului 
acceptant, luând naştere, în cadrul partajului, un 
veritabil contract de donaţie directă, insufl at 
de animus donandi, aşa cum este defi nit în 
cuprinsul art. 985 şi respectând forma impera-
tivă a actului autentic, impusă de art. 1.011 
C. civ.

Afecţiunea, caritatea, recunoştinţa nu pot 
avea un destinatar anonim, aceste sentimente 
adresându-se ad hominem, individualizându-se în 
persoana unui anumit ins, elementul intuitus per-
sonae având un rol decizional în actele juridice 
altruiste. În domeniul titlului gratuit nu se poate 
face niciodată abstracţie de personalitatea grati-
fi catului, fi ind exclusă indiferenţa faţă de indivi-
dualitatea benefi ciarului.13

În acest caz notarul public va trebui să proce-
deze conform dispoziţiilor art. 1.012 C. civ., 
înscriind donaţia în Registrul Naţional Notarial 
de Evidenţă a Liberalităţilor, şi va atrage atenţia 
părţilor asupra cazurilor de revocare a donaţiei, 
raportului donaţiilor şi reducţiunii liberalităţilor 
excesive.

Datorită caracterului gratuit al contractului, 
copartajantul-donator nu are obligaţia de a-l 
garanta pe copartajantul-donatar pentru evicţi-
une şi vicii ascunse, iar donatarul va avea o obli-
gaţie imperfectă, morală, de recunoştinţă, care, 
dacă este încălcată, poate duce la revocarea 
donaţiei pentru ingratitudine (art. 1.023 C. civ.). 
Considerăm că revocarea donaţiei în acest mod 
nu duce la anularea partajului între copartajanţi, 
ci doar la reîntoarcerea bunului donat, respectiv 
sulta, în patrimoniul donatorului. 

d) Renunţarea la sultă – simulaţie

Simulaţia reprezintă o operaţiune complexă, 
prin care, practic, părţile ascund faţă de terţi 
conţinutul adevăratei relaţii juridice care există 
între ele. Aceasta reprezintă o operaţiune juridică 
realizată prin disimularea voinţei reale a părţilor, 

constând în încheierea şi existenţa simultană a 
două înţelegeri sau convenţii: una publică, prin 
care se creează o situaţie juridică aparentă, şi alta 
secretă, care dă naştere situaţiei juridice reale 
dintre părţi, anihilând sau modifi când efectele 
produse în aparenţă în temeiul contractului 
public14.

Scopul simulaţiei este ascunderea adevăratelor 
raporturi juridice dintre părţi sub masca unora 
neadevărate, altfel spus, crearea aparenţei. Acest 
scop nu este ilicit în sine, este însă pe deplin 
adevărat că prin crearea aparenţei se pot urmări 
scopuri mediate ilicite sau imorale, dar asemenea 
împrejurări trebuie analizate în fi ecare caz în 
parte pentru a vedea care sunt consecinţele pe 
care le produc asupra simulaţiei în ansamblul ei.15

Pentru a ne putea referi la simulaţie este impe-
rativ necesară existenţa elementelor constitutive 
ale acesteia, respectiv existenţa unui act secret, 
actului public şi a acordului simulatoriu.

Actul secret, necunoscut terţilor, este cel care 
cuprinde voinţa reală a părţilor. Deşi denumit 
„contre lettre” (contra-înscris), acesta nu trebuie 
să aibă o existenţă scrisă, materială, ci poate 
exista la nivel de negotium, operaţiune juridică 
adevărată care produce efectele între părţi şi 
trebuie să existe sub forma înţelegerii între 
acestea la data încheierii actului public. 

Actul public este cel care produce aparenţa 
juridică, care ajunge la cunoştinţa terţilor ca fi ind 
actul real, acesta trebuind să respecte toate 
condiţiile de formă pentru a fi  încheiat într-un 
mod valabil. 

Anterior încheierii actului public şi actului 
aparent, este obligatoriu să ia naştere un acord 
simulatoriu între părţi, acord sinonim cu însăşi 
operaţiunea de a simula, prin acesta stabilindu-se 
exact condiţiile în care se orchestrează simulaţia, 
în lipsa acestui acord neputând vorbi de prezenţa 
unei simulaţii.

13 OCTAVIAN CĂPĂȚÎNĂ, op. cit., p. 249.
14 LIVIU POP, IONUŢ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012, p. 218.
15 FLAVIUS A. BAIAS, Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 80.
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Exemplifi când, în cazul unui partaj (actul 
public), părţile pot declara că au primit sultă sau 
că nu doresc să primească sultă sau bunuri în 
proprietate, dar în realitate să existe o convenţie 
simulatorie între acestea, ascunsă terţilor din 
varii motive. Contractul aparent, public se 
prezumă că exprimă adevărul, voinţa părţilor, 
până la o eventuală probă contrarie. Terţii 
propriu-zişi, incluzând în această categorie şi 
creditorii părţilor, pot dovedi existenţa şi 
cuprinsul actului secret, atunci când introduc 
acţiunea în simulaţie, prin orice mijloc de probă, 
deoarece, neparticipând la încheierea contrac-
tului, nu au avut posibilitatea să-şi preconstituie 
un înscris doveditor al simulaţei.16

e) Renunţarea la sultă – mijloc al frau-
dării creditorilor

Într-o interpretare strictă, dar pe care o con-
siderăm reală şi posibilă, renunţarea la atribuire 
de lot în natură sau sultă compensatorie poate fi  
o acţiune de fraudare a creditorilor, aşa cum este 
defi nită de art. 239 alin. (1) C. pen., astfel: 
„fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, dete-
riora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori 
bunuri din patrimoniul său ori de a invoca 
acte sau datorii fi ctive în scopul fraudării credi-
torilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani sau cu amendă”.

Întreaga activitate notarială trebuie privită în 
strânsă relaţie cu obligaţia notarului public de a 
veghea asupra legalităţii raportului juridic instru-
mentat, acesta având datoria să asigure cadrul 
legal şi moral, buna credinţă sub care este impe-
rativ să se desfăşoare relaţiile patrimoniale pe 
care le instrumentează. De aceea, este indicat 
ca notarul să pună în vedere părţilor dispo-
ziţiile penale menţionate.

Adesea, drepturile creditorilor sunt pericli-
tate prin acţiunile debitorului ce poate încerca să 
îşi diminueze patrimoniul, operând prin diverse 
acte materiale frauduloase sau întocmind acte 
juridice de înstrăinare către terţi. Creditorul nu 
îşi poate împiedica debitorul de la orice libertate 

de acţiune, dar acţiunea unui debitor de bună 
credinţă trebuie să se desfăşoare până la compro-
miterea patrimoniului său şi implicit a garan-
ţiei creditorilor, ce duce la imposibilitatea plăţii 
creanţelor.

Deşi, în cadrul partajului, notarul public este 
obligat să interogheze Registrul Naţional Nota-
rial de Evidenţă a Creditorilor, există situaţia ca 
nu toţi creditorii să fi e înscrişi în acest registru. 
Creditorii pot fi  privilegiaţi, cei care au o garan-
ţie reală împotriva debitorului (ipotecă, privile-
giu), sau creditori chirografari, cu un drept de 
„gaj general” asupra bunurilor prezente şi vii-
toare ale debitorului, debitor care poate recurge, 
adesea la înstrăinarea bunurilor din patrimoniul 
său, atât prin acte cu titlu oneros, cât şi prin acte 
cu titlu gratuit, în vederea obţinerii unei stări de 
insolvabilitate. 

Poate ridica suspiciuni, în cazul unui 
partaj voluntar, cu o valoare a masei de par-
taj foarte ridicată, opţiunea unui copartajant 
de a nu primi nici lot şi nici sultă? 

Spre exemplu, A şi B, foşti soţi, cu cotele de 
contribuţie egale de 1/2 pentru fi ecare, stabilite 
în cadrul regimului matrimonial, partajează 
3 imobile a căror valoare însumează 150.000 
euro, iar fostul soţ A declară că nu doreşte lot în 
natură sau sultă compensatorie. Oare această 
opţiune, practic de a renunţa la o sumă de bani 
de 75.000 euro, nu ar trebui să ne ridice 
semne de întrebare? Desigur, ar putea fi  o 
simplă donaţie indirectă sau un act de renunţare 
pur şi simplu, dar nimic nu împiedică notarul 
public să aducă la cunoştinţa părţilor, prin 
inserarea în actul notarial, prevederile art. 239 
C. pen.

De asemenea, poate ridica suspiciuni în 
cadrul unei convenţii de lichidare a regimului 
matrimonial şi declaraţia unuia dintre soţi că nu 
a avut nicio contribuţie la dobândirea bunurilor 
comune sau cazul în care soţii declară cote afl ate 
la limite extreme, spre exemplu 90% – 10%, 
scopurile urmărite de aceştia putând fi  diverse, 

16 LIVIU POP, IONUŢ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, op. cit., p. 238.
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de la evitarea taxelor pentru partaj până la 
fraudarea drepturilor creditorilor.

Din punct de vedere juridic, această situaţie, 
deşi ipotetic posibilă, ar fi  greu de acceptat, mai 
ales în cazul în care căsătoria a durat o perioadă 
lungă de timp, în care bunurile ce fac obiectul 
partajului au fost dobândite cu venituri  comune, 
iar contribuţia la dobândirea şi conservarea 
bunurilor comune are în vedere şi contribuţiile 
curente, uneori zilnice, la suportarea sarcinilor 
căsătoriei (utilităţi, plata unor datorii comune 
etc.) şi nu doar achiziţia de bunuri.

Astfel, notarul public nu este un simplu scrib, 
acesta având un rol important în constatarea şi 

prevenirea faptelor ce aduc atingere încrederii şi 
bunei credinţe, neputând sta impasibil, fără să 
acţioneze prin mijloacele legale pe care le are la 
dispoziţie.

Concluzionând, prin situaţiile expuse, am 
dorit să subliniem rolul activ al notarului public 
în instrumentarea actelor care consfi nţesc rapor-
turile dintre părţi, elucidarea cât mai corectă a 
realităţii, astfel încât actul civil ce poartă sigiliul 
notarial să fi e o emblemă a adevărului faptic 
transpus în termeni juridici. 

Notar public Vlad-Aurelian IONESCU 

Camera Notarilor Publici Bacău



ST
U
D
II

anul XXI
nr. 1

24

ludarea principiului revocabilităţii donaţiei între 
soţi – sancţionată de art. 1.033 alin. (1) C. civ. cu 
nulitatea – prin încheierea între aceştia a actelor cu 

titlu oneros, precum şi prin substituirea persoanei benefi ciaru-
lui – nu doar în contextul donaţiei, ci şi al contractului cu titlu 
oneros –, constituie subiectul pe care vom încerca să-l tratăm în 
cele ce urmează. 

Faptul că legea civilă permite în prezent întocmirea acestor 
acte reprezintă în primul rând o ameninţare pentru credito-
rii soţului dispunător, iar în al doilea rând, la decesul acestuia 
din urmă, pentru moştenitorii săi rezervatari. În plus, legea 
sancţionează mult mai drastic simulaţia în situaţia în care celălalt 
soţ are calitatea de parte într-un act cu titlu oneros, nepunând 
la adăpost de contestaţie nici actele în care apare în calitate de 
cocontractant o rudă a soţului.

VÂNZAREA ÎNTRE SOŢI

Articolul 1.652 C. civ. consacră principiul capacităţii de a 
încheia un contract de vânzare, enunţând în mod clar că pot 
cumpăra sau vinde toţi cei cărora nu le este interzis prin lege. De aici 
rezultă că regula în materie o constituie capacitatea, iar inca-
pacitatea reprezintă excepţia.

În interpretarea dată de doctrină dispoziţiilor art. 1.307 din 
Codul civil de la 18641, se sublinia că vânzarea între soţi este inter-
zisă. Raţiunea acestei reglementări consta în primul rând în fap-
tul că singura donaţie revocabilă ad nutum era, potrivit art. 9372 
din acelaşi act normativ, cea dintre soţi. Or, dacă ar fi  fost vala-
bilă vânzarea între soţi, donaţiile ar fi  fost în cele mai multe 
cazuri disimulate sub forma unei vânzări; simulaţia privind na-
tura actului ar fi  creat astfel posibilitatea realizării unor donaţii 

Despre simulaţie – 
între teorie şi practică

E

1 Art. 1.307 din Codul civil de la 1864 a fost modifi cat implicit prin abrogarea art. 1.223 – 1.293 din acelaşi cod, referitoare la 
regimul matrimonial dotal. Abrogarea s-a realizat prin art. 49 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei 
şi a Decretului privitor la persoanele fi zice şi persoanele juridice. Drept urmare a acestei abrogări, regula interzicerii vânzării 
între soţi nu mai comporta – în măsura în care ele erau proprii regimului matrimonial dotal – excepţiile pentru cauză de lichidare 
prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 din art. 1.307. În formularea avută înainte de modifi carea menţionată anterior, art. 1.307 prevedea: 
„(1) Vânzarea nu se poate face între soţi decât pentru cauză de lichidare, şi anume: 1. când, în caz de separaţie de patrimonii, 
unul dintre soţi dă celuilalt, drept plata unei datorii, o avere a sa; 2. când bărbatul cedează femeii, chiar neseparată, din averea 
sa, pentru o cauză legitimă, precum pentru un imobil ce era dator să-i cumpere cu bani dotali, sau pentru o suma ce-i datora; 
3. când femeia cedează bărbatului său, din avutul său propriu, drept plata unei sume promisă bărbatului ca dotă. (2) În toate 
cazurile moştenitorii rezervatari ai părţilor contractante au drept de a ataca asemenea operaţii, dacă ele ascund benefi cii indirecte.”

2 Art. 937 din Codul civil de la 1864 dispunea: „(1) Orice donaţiune făcută între soţi în timpul maritagiului este revocabilă. 
(2) Revocarea se poate cere de femeie, fără nicio autorizaţie. (3) O asemenea donaţiune nu este revocabilă pentru că în urmă 
s-au născut copii.”
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irevocabile, caz în care donatarul ar fi  putut 
abuza de infl uenţa pe care o avea asupra soţului 
donator, mai ales în detrimentul copiilor ultimu-
lui, rezultaţi dintr-o căsătorie anterioară. 

De altfel, apărarea intereselor rezervatarilor, 
categorie care se suprapunea parţial cu aceea a 
persoanelor care datorau raportul donaţiilor, 
constituia al doilea motiv pentru care era inter-
zisă vânzarea între soţi. Sub forma vânzării simu-
late, un soţ putea face celuilalt atât donaţii care 
ar fi  putut fi  sustrase obligaţiei de raport, cât şi 
liberalităţi care să depăşească substanţial cotita-
tea disponibilă.

Nu în ultimul rând, interzicerea vânzării între 
soţi avea în vedere apărarea intereselor credito-
rilor care ar fi  putut fi  fraudate prin încheierea 
unor vânzări simulate. 

Sancţiunea nerespectării incapacităţii soţului 
de a dobândi prin cumpărare de la celălalt soţ 

era nulitatea relativă a contractului. Anulabili-
tatea putea fi  declarată, la cererea creditorilor, 
precum şi la solicitarea oricăruia dintre soţi sau 
a moştenitorilor ocrotiţi, fără a exista obligaţia 
dovedirii fraudării drepturilor lor. Nulitatea rela-
tivă putea fi  acoperită de către soţul ce ar fi  putut 
să o invoce, dar după desfacerea căsătoriei, sau 
de către moştenitorii acestuia, după moartea 
soţului vânzător3.

Deschiderea de noi perspective, prin posibili-
tatea de a adopta un regim matrimonial diferen-
ţiat, mai adecvat fi ecărei căsătorii în parte4, le 
permite soţilor care, după intrarea în vigoare a 
Codului civil la data de 1 octombrie 2011, au ales 
regimul comunităţii convenţionale sau pe cel al 
separaţiei de bunuri să încheie între ei convenţii 
matrimoniale, existând în plus dreptul conferirii 
şi al clauzei de preciput5.

3 Pentru consideraţii privind interdicţia vânzării între soţi în reglementarea Codului civil de la 1864, a se vedea FR. DEAK, 
Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed. a III-a actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, pp. 39 – 40.

4 Nu doar unicul regim al comunităţii de bunuri ca sub imperiul art. 30 din Codul familiei, conform căruia: „(1) Bunurile 
dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. (2) Orice convenţie 
contrară este nulă. (3) Calitatea de bun comun nu trebuie să fi e dovedită.”

5 Reglementată de art. 333 C. civ. după cum urmează: „(1) Prin convenţie matrimonială se poate stipula ca soţul supravieţuitor 
să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în 
coproprietate. Clauza de preciput poate fi  stipulată în benefi ciul fi ecăruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia dintre ei. (2) Cla-
uza de preciput nu este supusă raportului donaţiilor, ci numai reducţiunii, în condiţiile art. 1.096 alin. (1) şi (2). (3) Clauza de 
preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunităţii, bunurile ce 
fac obiectul clauzei. (4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieţii soţilor, când soţul 
benefi ciar a decedat înaintea soţului dispunător ori când aceştia au decedat în acelaşi timp sau când bunurile care au făcut obiectul 
ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni. (5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, prin echivalent.”
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Potrivit art. 312 alin. (1) C. civ., viitorii soţi pot 
alege ca regim matrimonial comunitatea legală 
sau convenţională ori separaţia de bunuri, opţi-
une care le permite să nu rămână simpli parteneri 
de viaţă, ci să adopte o reglementare patrimonială 
cât mai adecvată intereselor lor. Corespunzător 
acestei libertăţi de alegere, legea6 dispune că fi ecare 
soţ poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soţ, cu 
singura restricţie ca prin reglementare specială să 
nu se prevadă altfel.

DONAŢIA ÎNTRE SOŢI

Actuala reglementare menţine principiul revo-
cabilităţii donaţiei instituit de vechea lege civilă, 
statuând şi în prezent că donaţia între soţi este 
esenţialmente revocabilă 7; deosebirea constă în fap-
tul că se limitează timpul în care o asemenea 
revocare poate să intervină, întrucât în prezent 
aceasta va putea opera numai în timpul căsătoriei 8, 
nu şi după desfacerea acesteia (prin divorţ) sau 
după încetarea ei (ca urmare a decesului unuia 
dintre soţi), după cum era permis în legislaţia 
corespunzătoare anterioară (art. 937 din Codul 
civil de la 1864). Soluţia la care s-a oprit reglemen-
tarea actuală, deşi limitează posibilitatea revo-
cării donaţiei doar la durata căsătoriei, este încă 
fundamentată pe infl uenţa pe care un soţ o poate 
avea asupra celuilalt, dar şi pe remarca justifi cată 
că efectele acestui comportament nu se extind 
după ce căsătoria nu mai există.

Sub aspect practic, principiul revocabilităţii 
donaţiei mai sus enunţat presupune că dreptul de 
revocare nu trebuie neapărat menţionat în cu-
prinsul contractului de donaţie încheiat între soţi, 
întrucât natura lui este legală, iar nu convenţio-
nală, dar nici nu poate fi  înlăturat prin stipulaţie 
contrară – soţul-donator neputând să renunţe la 
dreptul de a revoca donaţia; o asemenea clauză 
va fi  sancţionată cu nulitatea absolută, întrucât 
încalcă o dispoziţie legală de ordine publică.

Prin reglementarea actuală, în privinţa dona-
ţiei între soţi se derogă atât de la irevocabilitatea 

de gradul unu, ce caracterizează posibilitatea de 
a desfi inţa orice contract doar prin acordul de 
voinţă al părţilor şi dacă, de regulă, acesta nu a 
fost executat – ceea ce înseamnă că pentru revo-
carea donaţiei este sufi cientă voinţa unilate-
rală a soţului-donator –, cât şi de la irevocabili-
tatea de gradul doi a donaţiei – căci în contractul 
încheiat de soţi, în principiu irevocabil, este per-
misă includerea unor clauze incompatibile cu o 
donaţie obişnuită, precum: condiţia potestativă 
pură sau simplă, impunerea în sarcina donataru-
lui a obligaţiei de a achita datoriile viitoare ale 
donatorului în cuantum nedeterminat, dreptul 
donatorului de a dispune de bunul donat ş.a. 
În opinia noastră, nu este exclusă nici stipularea 
unei clauze de revocare a donaţiei către soţ pen-
tru survenienţa unui descendent – cauză legală 
de revocare sub reglementarea Codului civil de 
la 18649 – nu doar dacă donatar ar fi  fost unul 
dintre soţi, ci oricare altă persoană, în ultima 
ipoteză irevocabilitatea donaţiei neadmiţând 
alte motive de revocare decât cele legale: neexe-
cutarea sarcinilor care grevau liberalitatea sau 
ingratitudinea donatarului, întrucât, în lipsa re-
vocării exprese sau tacite a donaţiei, ele nu 
fac altceva decât să determine micşorarea sau 
incertitudinea existenţei unui emolument.

Prin urmare, revocarea donaţiei poate fi  
făcută în mod discreţionar de către soţul-dona-
tor ad nutum, adică oricând pe durata căsătoriei 
şi fără a fi  necesară vreo justifi care; astfel, nu 
se impune invocarea de către soţul-donator a 
cauzei de revocare, iar comunicarea actului uni-
lateral este necesară doar, de exemplu, pentru 
reînscrierea în cartea funciară a dreptului fos-
tului dispunător asupra imobilului. În schimb, 
după moartea donatorului, moştenitorii săi pot 
cere revocarea numai pentru cauzele legale de 
revocare.

De asemenea, revocarea donaţiei nu trebuie 
cerută pe cale judecătorească. Este însă de remar-
cat că dreptul de revocare recunoscut soţului-

6 Art. 317 alin. (1) C. civ.
7 Pentru aprecieri legate de condiţiile în care operează revocarea donaţiei dintre soţi, a se vedea D. CHIRICĂ, Tratat de drept 

civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014, pp. 235 – 237.
8 A se vedea art. 1.031 C. civ., conform căruia: „Orice donaţie încheiată între soţi este revocabilă numai în timpul căsătoriei.”
9 Potrivit art. 836 din Codul civil de la 1864: „Orice donaţiuni prin acte între vii făcute de persoane ce n-au copii sau descendenţi 

existenţi în timpul facerii lor, oricare ar fi  valoarea acestor donaţiuni şi sub orice titlu s-ar fi  făcut, fi e chiar donaţiunea mutuală sau 
remuneratorie, fi e în fi ne donaţiunea în favoarea maritagiului făcută soţilor de oricare altă persoană, afară de ascendenţii lor, sunt 
revocate de drept, dacă donatorul, în urma donaţiunii, dobândeşte un copil legitim, un postum, sau chiar când a legitimat pe un 
copil natural, prin maritagiu subsecvent.”
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donator este strict personal; în consecinţă, nu 
poate fi  exercitat de creditori pe cale oblică.

Manifestarea unilaterală de voinţă poate fi  
expresă (de exemplu, cuprinsă într-o declaraţie de 
revocare) sau tacită (cum ar fi  cazul în care, ulte-
rior donaţiei, soţul-donator dispune de bunul 
donat, prin acte între vii sau pentru cauză de 
moarte, în favoarea unei alte persoane, chiar 
dacă în cuprinsul respectivelor acte juridice nu 
se face vorbire despre revocare, sau mandatează 
un terţ pentru promovarea unei acţiuni vizând 
anularea donaţiei, deşi mandatarul nu-şi aduce la 
îndeplinire însărcinarea). Esenţial este ca voinţa 
de revocare să intervină în timpul căsătoriei şi să 
fi e neechivocă, chiar dacă terminologia juridică 
este folosită, ca în ultimul exemplu, inadecvat.

Pentru a asigura respectarea principiului 
revocabilităţii şi, implicit, realizarea ei prin act 
de voinţă unilateral, legea interzice donaţiile 
simulate, stabilind că „este lovită de nulitate 
orice simulaţie în care donaţia reprezintă 
contractul secret în scopul de a eluda revo-
cabilitatea donaţiilor între soţi”10.

SIMULAŢIA

În actuala reglemen-
tare11, simulaţia este de-
fi nită ca reprezentând 
„o operaţiune juridică 
realizată prin disimula-

rea voinţei reale a părţilor, constând în înche-
ierea şi existenţa simultană a două înţelegeri sau 
convenţii: una aparentă sau publică, prin care se 
creează o situaţie juridică contrară realităţii, 

şi alta secretă, care dă naştere situaţiei juridice 
reale dintre părţi, anihilând sau modifi când 
efectele produse în aparenţă în temeiul con-
tractului public”12.

Scopul urmărit de părţile contractante prin 
simulaţie variază, nefi ind întotdeauna ilicit, cu 
toate că este îndeosebi analizat sub acest unghi. 
Printre cele mai cunoscute cauze de simulare 
enumerăm: 

• eludarea unei dispoziţii legale imperative, cum 
ar fi  donaţia făcută de soţul-donator unui inter-
pus al soţului-donatar pentru a ocoli posibilita-
tea revocării donaţiei între soţi13;

• evitarea unei prevederi legale ce instituie 
o incapacitate specială de a primi o liberalitate; de 
exemplu, donaţia făcută unui interpus al medicu-
lui care i-a acordat îngrijiri donatorului pentru 
boala ce a reprezentat cauza decesului14; vânza-
rea unui drept litigios încheiată cu un interpus al 
cumpărătorului care, fi ind judecător, avocat sau 
notar public, este afectat de incapacitatea de a 
cumpăra drepturi litigioase15;

• vânzarea fi ctivă făcută în vederea micşorării 
gajului general al creditorilor chirografari, prin sus-
tragerea unui bun de la executare silită, în scopul 
fraudării intereselor acestor creditori;

• fraudarea intereselor moştenitorilor rezerva-
tari, prin donaţia unui bun de valoare, disimu-
lată într-o vânzare, sau printr-o dare în plată în 
scopul stingerii unei obligaţii fi ctive;

• asigurarea unui interes onorabil, cum ar fi  
donaţia încheiată cu un interpus al concubinu-
lui-donatar, întrucât cel din urmă doreşte să-şi 

10 Art. 1.033 alin. (1) C. civ.
11 Art. 1.289 – 1.294 C. civ.
12 L. POP, I. F. POPA, ST. I. VIDU, Curs de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 165 – 166.
13 Ipoteză ce poate fi  inclusă în art. 1.031 C. civ., mai sus citat.
14 A se vedea art. 990 C. civ., conform căruia: „(1) Sunt anulabile liberalităţile făcute medicilor, farmaciştilor sau altor persoane, 

în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a 
decesului. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) liberalităţile făcute soţului, rudelor în linie dreaptă sau colateralilor 
privilegiaţi; b) liberalităţile făcute altor rude până la al patrulea grad inclusiv, dacă, la data liberalităţii, dispunătorul nu are soţ şi 
nici rude în linie dreaptă sau colaterali privilegiaţi. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în privinţa preoţilor sau a altor 
persoane care acordau asistenţă religioasă în timpul bolii care este cauză a decesului. (4) Dacă dispunătorul a decedat din cauza 
bolii, termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care moştenitorii au luat cunoştinţă de existenţa 
liberalităţii. (5) În cazul în care dispunătorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar acţiunea în anularea donaţiei poate fi  introdusă 
în termen de 3 ani de la data la care dispunătorul s-a restabilit.”

15 Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase este reglementată de art. 1.653 C. civ. astfel: „(1) Sub sancţiunea nulităţii 
absolute, judecătorii, procurorii, grefi erii, executorii, avocaţii, notarii publici, consilierii juridici şi practicienii în insolvenţă nu 
pot cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei 
circumscripţie îşi desfăşoară activitatea. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) cumpărarea drepturilor succesorale 
ori a cotelor-părţi din dreptul de proprietate de la comoştenitori sau coproprietari, după caz; b) cumpărarea unui drept litigios 
în vederea îndestulării unei creanţe care s-a născut înainte ca dreptul să fi  devenit litigios; c) cumpărarea care s-a făcut pentru 
apărarea drepturilor celui ce stăpâneşte bunul în legătură cu care există dreptul litigios. (3) Dreptul este litigios dacă există un 
proces început şi neterminat cu privire la existenţa sau întinderea sa.”
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păstreze anonimatul de adevărat benefi ciar al 
liberalităţii.

În materia donaţiei, simulaţia se întâlneşte, de 
regulă, sub forma donaţiei deghizate într-un con-
tract cu titlu oneros şi sub forma interpunerii de 
persoane, prin care se ascunde benefi ciarul real 
al liberalităţii ori, în cazuri mai rare ce-i drept, 
chiar identitatea donatorului, care se regăseşte la 
prima înstrăinare dintr-un şir (de două sau mai 
multe acte) în care adevăratul benefi ciar sau un 
interpus al lui constituie ultima verigă.

Deoarece tehnicile de simulaţie folosite în 
cele două ipostaze sunt diferite, problemele care 
se pun diferă şi ele. 

Donaţia este deghizată atunci când este 
ascunsă printr-un act aparent (public) de altă 
natură, cel mai adesea o înstrăinare cu titlu 
oneros. Deci, într-un asemenea caz, unui con-
tract – ce conţine adevăratul raport juridic din-
tre părţi – i se schimbă obiectul; actul public cu 
titlu oneros este simulat, neadevărat şi ascunde o 
donaţie. De regulă, prin actul public se ascunde 
natura actului secret (situaţie în care deghizarea 
este totală; de exemplu, se încheie un contract 
de vânzare, dar fără ca preţul să fi e cerut şi 
plătit în realitate; se recunoaşte o datorie care 
nu există în realitate, se dă în plată un bun de 
valoare pentru a stinge o obligaţie inexistentă şi 
exemplele pot continua) sau, prin omisiune, fără 
însă a se ascunde natura actului, se disimulează 
anumite clauze ori efecte ale actului secret (ipoteza 
deghizării parţiale; de exemplu, simulaţia preţu-
lui: în actul public se indică un preţ mai mare, si-
tuaţie ce apare frecvent atunci când cumpărăto-
rul urmăreşte să obţină o fi nanţare mai mare 
din partea unei instituţii bancare, folosind în alt 
scop o parte din creditul primit). 

Donaţia ascunsă sub aparenţa unui contract 
cu titlu oneros este, în principiu, valabilă, dar 
inopozabilă celui al cărui drept urma a fi  lezat; 
va fi  însă necesară întrunirea condiţiilor de fond 

prevăzute special pentru donaţii (capacitate, irevo-
cabilitate de gradul II, reducţiune, raport, revo-
care în cazurile prevăzute de lege). Întrucât 
constituie o adevărată donaţie, această liberali-
tate, supusă aceloraşi reguli de fond aplicabile 
oricărei donaţii, nu va fi  însă ţinută să respecte 
condiţia formei autentice16, ci doar a formei pre-
văzute de lege pentru validitatea contractului 
care deghizează donaţia (de exemplu, donaţia 
deghizată a unui bun mobil poate îmbrăca 
forma vânzării, iar înscrisul doveditor poate fi  
sub semnătură privată, necesar dacă preţul este 
mai mare de 250 lei17, fără ca valoarea bunului 
să depăşească totuşi 25.000 lei, căci remiterea 
materială a lui acoperă fi ctivitatea preţului). 

Cât priveşte proba, se aplică regulile din mate-
ria simulaţiei, ceea ce înseamnă că „dovada simu-
laţiei poate fi  făcută de terţi sau de creditori cu 
orice mijloc de probă (indiferent de valoarea bunu-
lui, n.n.); părţile pot dovedi şi ele simulaţia cu 
orice mijloc de probă, atunci când pretind că 
aceasta are caracter ilicit”18, situaţie care s-ar 
putea exemplifi ca prin existenţa fraudei la lege19, 
a cărei producere atrage totuşi ca sancţiune pen-
tru actul public nulitatea absolută. Pe de altă 
parte, la rândul lui, şi actul secret poate fi  lovit 
de nulitate, pentru că de multe ori se recurge la 
procedeul simulaţiei tocmai pentru a ascunde 
cauza ilicită.

Pentru a facilita dovada deghizării, legea 
prevede în favoarea moştenitorilor rezervatari 
o prezumţie relativă potrivit căreia, „până la 
dovada contrară, înstrăinarea cu titlu oneros către un 
descendent ori un ascendent privilegiat sau către 
soţul supravieţuitor este prezumată a fi  donaţie 
dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufruc-
tului, uzului ori abitaţiei sau în schimbul întreţi-
nerii pe viaţă ori al unei rente viagere. Prezumţia 
operează numai în favoarea descendenţilor, 
ascendenţilor privilegiaţi şi a soţului supravieţui-
tor ai defunctului, dacă aceştia nu au consimţit la 

16 A se vedea art. 1.011 alin. (1) şi (2) C. civ., conform căruia: „(1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea 
nulităţii absolute.” A se compara cu art. 813 din cartea III, titlul II, capitolul III, secţiunea I din Codul civil de la 1864: Art. 813 – 
„Toate donaţiunile se fac prin act autentic (C. civ., art. 1.171 şi urm., art. 1.167, art. 1.168). (2) Nu sunt supuse dispoziţiei de la 
alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale. […]”

17 A se vedea art. 309 alin. (2) C. proc. civ., care stabileşte: „Niciun act juridic nu poate fi  dovedit cu martori, dacă valoarea 
obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricărui 
act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară de cazul în care 
legea specială cere probă scrisă.”

18 Art. 1.292 C. civ.
19 Reglementând frauda la lege, art. 1.237 C. civ. dispune: „Cauza este ilicită şi atunci când contractul este doar mijlocul pentru 

a eluda aplicarea unei norme legale imperative.”
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înstrăinare”20. În acest sens, deghizarea donaţiei 
între soţi prin alt act cu titlu oneros, cum ar fi  
vânzarea sau schimbul, dar fără rezerva folo-
sinţei ca drept real, ori partajul, în scopul de a 
împiedica irevocabilitatea, se va sancţiona tot cu 
nulitatea21.

În cazul donaţiei prin interpunere de per-
soane, simulaţia nu vizează natura juridică a con-
tractului (în locul donaţiei un act cu titlu oneros), 
ci persoana adevăratului donatar; în acest caz, actul 
public (aparent) este o donaţie, dar benefi ciarul 
(aparent) este altă persoană decât cea pe care 
donatorul intenţionează să o gratifi ce în realitate 
(de exemplu, incapacitatea de a dobândi drep-
turi litigioase a judecătorului este camufl ată sub 
forma donaţiei dreptului dedus judecăţii sale 
către tatăl lui, având vârstă înaintată şi al cărui 
singur fi u este). Se recurge la această formă a 
simulaţiei atunci când, de exemplu, adevăratul 
donatar nu are capacitatea să primească o libe-
ralitate de la donator, dar gratifi carea ar viza pe 
cineva apropiat din familia adevăratului desti-
natar al donaţiei (cum ar fi  gratifi carea mamei 
medicului care l-a îngrijit pe dispunător de boala 
de pe urma căreia donatorul a murit). Pentru ast-
fel de motive, contractul aparent se încheie cu o 
persoană interpusă, prin contraînscris precizân-
du-se însă persoana adevăratului benefi ciar.

Această varietate a simulaţiei nu pune proble-
me în legătură cu forma contractului; deoarece 
actul care se încheie cu persoana interpusă este 
o donaţie, acesta trebuie să fi e încheiat în formă 
autentică, dacă nu constituie obiect al unui dar 
manual – bun mobil corporal a cărui valoare 
nu depăşeşte 25.000 lei22 sau aceasta din urmă 
reprezintă suma echivalentă rezultată după 

indexarea plafonului lui valoric23. Şi în acest 
exemplu sunt aplicabile condiţiile de fond prevăzute 
pentru donaţii (capacitatea, revocarea pentru 
cauzele stabilite de lege, reducţiunea etc.), care 
vor fi  apreciate în raport cu adevăratul donatar.

Întrucât dovada simulaţiei se face uneori cu 
difi cultate, deoarece motivul folosirii ei este mai 
ales ocolirea unei incapacităţi speciale prevăzute 
în materie de donaţii, legea consacră o prezumţie 
relativă conform căreia sunt considerate per-
soane interpuse „ascendenţii, descendenţii şi 
soţul persoanei incapabile de a primi liberali-
tăţi”24 (de exemplu, unul dintre cei enumeraţi, 
când benefi ciar ar fi  tutorele, medicul, farma-
cistul ş.a.m.d.); persoanele vizate de textul citat 
devin, prin intermediul prezumţiei, ele însele 
incapabile de a primi donaţii de la donator.

SANCŢIUNEA SIMULAŢIEI

Simulaţia, în general, este sancţionată cu 
inopozabilitatea25. Prin urmare, în lipsa invocării 
ei, actul rămâne valabil. Cu toate acestea, 
există o situaţie în care sancţiunea simulaţiei 
este chiar nulitatea absolută; este vorba despre 
sancţiunea aplicabilă donaţiei dintre soţi, simu-
lată în scopul conferirii de caracter irevoca-
bil pentru actul aparent întocmit. Astfel, art. 
1.033 C. civ. dispune că „este lovită de nuli-
tate orice simulaţie în care donaţia repre-
zintă contractul secret în scopul de a eluda 
revocabilitatea donaţiilor între soţi”. Este 
de observat că legea26 nu precizează dacă 
este vorba de nulitate relativă sau absolută. În 
lipsa unei determinări exacte, considerăm că 
devin incidente regulile cu caracter general ce 

20 Art. 1.091 alin. (4) C. civ.
21 Conform art. 1.033 alin. (1) C. civ.: „Este lovită de nulitate orice simulaţie în care donaţia reprezintă contractul secret în 

scopul de a eluda revocabilitatea donaţiilor între soţi.”
22 A se vedea art. 1.011 alin. (4) C. civ., potrivit căruia: „Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face 

obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, 
însoţit de tradiţiunea bunului.”

23 A se vedea art. 94 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, care stabileşte: „Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevăzut la art. 1.011 alin. (4) din Codul 
civil va fi  actualizat periodic, prin hotărâre a Guvernului.”

24 Art. 992 alin. (2) C. civ.
25 În literatura juridică [L. POP, I. F. POPA, ST. I. VIDU, op. cit., p. 173], în privinţa efectelor simulaţiei s-a afi rmat că 

acestea diferă în funcţie de scopul care a stat la baza încheierii actului simulat: „Deşi minciuna nu trebuie încurajată, în dreptul 
actual se consideră că părţile unui act au dreptul să păstreze secretă înţelegerea lor. Simpla lor intenţie de a ascunde terţilor 
realitatea raportului lor juridic nu se consideră că trebuie sancţionată. De aceea, legiuitorul, prin prevederile art. 1.289 alin. (1) 
C. civ., consacră neutralitatea simulaţiei, care presupune că simulaţia nu trebuie sancţionată la nivelul validităţii (prin intermediul 
nulităţilor), dar nici nu trebuie încurajată în sensul producerii de efecte faţă de terţi (aşadar, atrage inopozabilitatea). Totuşi, ea 
este tolerată de legiuitor, care înţelege să confere voinţei reale a părţilor actului secret un anume drept de a simula. Acest drept 
trebuie exercitat însă cu bună-credinţă, pentru menţinerea caracterului neutru al simulaţiei. Excepţiile de la neutralitatea simulaţiei 
sunt cazurile în care dreptul de a simula este exercitat în manieră abuzivă. Exercitarea abuzivă deschide calea către alte soluţii: 
inopozabilitatea simulaţiei sau nulitatea simulaţiei.”

26 Art. 1.033 alin. (1) C. civ.
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reglementează materia contractului, potrivit 
cărora, dacă nu este prevăzută expres, nulita-
tea absolută a unui contract operează „şi atunci 
când rezultă neîndoielnic din lege că interesul 
ocrotit este unul general”27. Faţă de precizările 
făcute şi ţinând cont că revocabilitatea este de 
esenţa donaţiei dintre soţi, se poate concluzi-
ona că sancţiunea aplicabilă pentru încălcarea 
acestui principiu este nulitatea absolută.

Plecând de la cauza actului, simulaţia e 
posibil a fi  făcută sub ambele forme: atât prin 
intermediul unui act cu titlu oneros prin care se 
camufl ează o donaţie, cât şi prin interpunere de 
persoane.

Referindu-ne la primul caz de mai sus, vrem 
să exemplifi căm – prin redarea unei împrejurări 
ce nu se încadrează în prevederile deja analizatu-
lui alin. (4) al art. 1.091 C. civ. – cu o altă situaţie 
arătată în continuare.

Soţii căsătoriţi în regim de comunitate legală 
cer partajarea unei părţi din bunurile dobândite 
în devălmăşie, în timpul căsătoriei. Prin actul de 
lichidare se stabileşte că asupra masei de parta-
jat – în care intră un apartament situat într-o 
zonă centrală din Bucureşti şi un autoturism 
marca Dacia, fabricată în urmă cu 10 ani, ambele 
dobândite prin cumpărare în timpul căsătoriei, 
în devălmăşie – soţia are o cotă de contribuţie 
de 80%, iar soţul de 20%. Prin partaj soţii con-

vin ca soţiei să-i revină apartamentul, iar soţu-
lui autoturismul, fără plata vreunei sulte de 
către prima celui de al doilea, deşi este evident 
că, chiar prin raportare la cota ideală de drept, 
bunul ce-i revine în proprietate exclusivă soţului 
are o valoare disproporţionat de mică. Potrivit 
practicii notariale în materie, când lichidarea şi 
partajul se fac prin bună învoială, în cuprinsul 
lor nu se precizează cauza pentru care soţii au 
convenit să procedeze în acest mod, menţinând 
în continuare regimul adoptat la data încheierii 
căsătoriei. De altfel, doctrina apreciază că nici nu 
este cazul ca o astfel de pronunţare a notarului 
public să existe, din moment ce soţii pot aprecia 
liber asupra încheierii unor asemenea acte.

La scurt timp după întocmirea actelor 
respective, soţul decedează din cauza unei boli 
de care suferea la data întocmirii lor, iar cu 
ocazia dezbaterii moştenirii se constată că în 
masa succesorală a soţului – urmare lichidării 
totale a comunităţii – se mai includ doar câteva 
obiecte de mobilier şi uz gospodăresc, fără vreo 
valoare economică. Fiul soţului dintr-o căsăto-
rie anterioară a invocat prevederile art. 1.094 C. 
civ. privind reducţiunea liberalităţilor excesive, 
cerând ca în masa succesorală să fi e inclusă şi 
o cotă-parte din apartament sau contravaloarea 
acesteia. Deşi nu s-a putut folosi de prevederile 
art. 1.091 alin. (4) C. civ. referitoare la prezumţia 
de donaţie – întrucât partajul defavorabil faţă 

27 Ne referim la dispoziţiile art. 1.250 C. civ. – Cauzele de nulitate absolută: „Contractul este lovit de nulitate absolută în 
cazurile anume prevăzute de lege, precum şi atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general.”
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de unul dintre soţi nu este enumerat între opera-
ţiile cu titlu oneros asupra cărora planează pre-
zumţia de a fi  donaţii –, fi ul defunctului a făcut 
dovada introducerii unei acţiuni în reducţiune 
la instanţa competentă să dezbată moştenirea, 
cerând ca, până la soluţionarea cauzei civile, 
procedura succesorală să se suspende potrivit 
art. 107 alin. (1) lit. c) din Legea notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată. 
Cauza civilă se afl ă încă pe rolul instanţei, dar 
din susţinerile fi ului în cadrul dosarului succe-
soral a reieşit că, faţă de veniturile realizate de 
cei doi soţi şi de obligaţiile ce le revin la sar-
cinile căsătoriei28, nu se justifi cau nici cota mai 
mică rezultată în urma lichidării comunităţii din 

convenţia soţilor – care de altfel nici măcar nu 
era motivată în actul de lichidare autentifi cat de 
notarul public –, nici partajul defavorabil faţă 
de acesta, întrucât, chiar dacă s-ar fi  admis cota 
inegală stabilită de soţi, valoarea autoturismului 
era atât de mică încât ar fi  fost nevoie ca propri-
etarului acestuia să i se datoreze şi o sultă. 

Ca o concluzie a acestei analize, este de su-
bliniat faptul că actele cuprinse în alin. (4) al 
art. 1.091 C. civ. se bucură de o prezumţie legală 
de liberalitate, fără a constitui singurele situaţii 
asupra cărora să planeze suspiciunea de simu-
laţie. Prezumţia de liberalitate răstoarnă sarcina 
probei, astfel încât cel care o invocă nu este ţinut 
să o dovedească29, ci doar cel care o contestă 

28 În conformitate cu prevederile art. 325 alin. (2) C. civ., soţii „sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele fi ecăruia, la 
cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenţie matrimonială nu s-a prevăzut altfel”.

29 Potrivit art. 249 C. proc. civ. – Sarcina probei: „Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în 
afară de cazurile anume prevăzute de lege.”

30 A se vedea art. 1.088 C. civ., care prevede că „rezerva succesorală a fi ecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din 
cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi  cuvenit ca moştenitor legal”, precum şi art. 1.089 
C. civ., conform căruia „cotitatea disponibilă este partea din bunurile moştenirii care nu este rezervată prin lege şi de care defunctul 
putea dispune în mod neîngrădit prin liberalităţi”.

va trebui să găsească probele necesare pentru 
a demonstra că în realitate actul încheiat avea 
caracter oneros. În speţa analizată fi ul nu bene-
fi ciază de prezumţia de donaţie; în consecinţă, 
aşa cum a reieşit cu ocazia dezbaterii moştenirii, 
urma să probeze în faţa instanţei, potrivit regu-
lilor în materie, că autorul său avusese, pe cale 
notarială, o contribuţie mai mare la dobândirea 
bunurilor comune decât cea arătată în actul de 
partaj, iar cheltuielile căsătoriei nu fuseseră în 
niciun fel augmentate din cauza bolii de care 
tatăl său suferea la data autentifi cării partaju-
lui voluntar. Aşadar, potrivit susţinerilor lui şi 

probelor pe care urma să le prezinte, instanţa 
ar putea stabili că prin simulaţia parţială a par-
tajului se urmărea de fapt realizarea unei donaţii 
deghizate, nu doar în scopul preîntâmpinării 
caracterului irevocabil al donaţiei între soţi, ci şi 
în scopul încălcării principiilor de ordine publi-
că referitoare la limitele dreptului de a dispune, 
atunci când există moştenitori rezervatari30. 

În concluzie, reglementarea de la art. 1.091 
alin. (4) C. civ., care enumeră actele cu titlu one-
ros ce benefi ciază de prezumţia de a fi  donaţie, 
nu este limitativă, dar presupune o difi cultate în 
plus nu doar sub aspect probator: benefi ciara 
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donaţiei deghizate sub forma partajului nu va 
trebui însă să dovedească nimic, dacă reclaman-
tul nu reuşeşte să-şi susţină pretenţiile. 

Pe de altă parte, sancţiunea aplicabilă dona-
ţiilor deghizate între soţi, prevăzută la art. 1.033 
alin. (1) C. civ., nu va lovi cu nulitatea actul în 
ansamblul său, căci chiar nulitatea absolută 
este perfect compatibilă cu desfi inţarea doar a 
clauzelor ce contravin legii (nulitate parţială) – 
instanţa va opta probabil pentru menţinerea lui, 
căci soţia va rămâne coproprietară, chiar dacă i 
se va micşora cota de contribuţie la dobândirea 
bunurilor din comunitate –, ci va avea drept con-
secinţă, dacă reclamantul îşi va dovedi pretenţiile, 
doar întoarcerea în masa succesorală, ca urmare 
a efectului retroactiv al nulităţii, a unei cote-
părţi din apartament, corespunzătoare contri-
buţiei reale pe care autorul succesiunii a avut-o 
la dobândirea lui; de asemenea, prin anularea 
partajului, în masa succesorală nu va mai intra în 
întregime autoturismul, ci doar o cotă din acesta. 

Este discutabil însă, neexistând practică judi-
ciară în domeniu până în prezent, dacă în cazul 
analizat s-ar putea obţine – urmare a dovedirii 
faptului că partajul este doar actul simulat ce 
ascunde o donaţie care ar fi  fost supusă nu numai 
reducţiunii, ci şi raportului – efectul acceptării 
forţate, prevăzut la art. 1.119 C. civ.31, potrivit 
căruia soţia supravieţuitoare, care acceptase 
moştenirea, nu va avea niciun drept cu privire 
la bunul care pe această cale a fost sustras din 
masa succesorală, fi ind obligată să-l raporteze 
întrucât l-a dobândit pe baza unei donaţii deghi-
zate, lovite de nulitate absolută.

Dacă totuşi instanţa ar accepta că simulaţia nu 
a fost făcută în scopul obţinerii irevocabilităţii 
donaţiei, vor fi  aplicabile dispoziţiile art. 1.119 
C. civ., ceea ce va face ca soţul-benefi ciar să fi e 

considerat că a sustras cu rea-credinţă unul sau 
mai multe bunuri din patrimoniul succesoral, 
întrucât a ascuns, sub forma actului cu titlu 
oneros ori încheiat prin interpunere de per-
soane, o donaţie supusă raportului sau reducţi-
unii. Prin urmare, va suporta în acest caz cele 
două efecte care vor atrage calitatea de moşteni-
tor ce a acceptat moştenirea:

• să raporteze sau să reducă donaţia ascunsă 
fără a participa la distribuirea bunului donat;

• să plătească datoriile sau sarcinile moşte-
nirii, proporţional cu cota ce-i revine din moşte-
nire, inclusiv cu propriile bunuri.

Pentru a facilita dovedirea simulaţiei donaţiei 
dintre soţi, legea prezumă că este „persoană in-
terpusă, până la proba contrară, orice rudă a 
donatarului la a cărei moştenire acesta ar avea 
vocaţie în momentul donaţiei şi care nu a rezul-
tat din căsătoria cu donatorul”32. S-ar subsuma 
acestei categorii copiii donatarului din altă 
căsătorie, din afara căsătoriei, adoptaţi numai de 
acesta, precum şi rudele sale în linie directă şi 
colaterală până la clasa a patra33. De exemplu, 
părintele soţului-donatar este prezumat per-
soană interpusă, nu însă şi bunicul său, faţă de 
care soţul-donatar nu are vocaţie succesorală 
concretă, dacă părintele este în viaţă. În doctrină 
s-a afi rmat că „efectul prezumţiei de interpunere 
este acela că persoanele prezumate sunt incapa-
bile de a primi ca şi incapabilii propriu-zişi”34.

CONCLUZIE

Spre deosebire de 
legislaţia civilă ante-
rioară, Codul civil în 
vigoare permite vân-
zarea între soţi, re-
glementând-o în mod 

31 Reglementând acceptarea forţată, art. 1.119 C. civ. prevede: „(1) Succesibilul care, cu rea-credinţă, a sustras ori a ascuns 
bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donaţie supusă raportului ori reducţiunii este considerat că a acceptat moştenirea, 
chiar dacă anterior renunţase la ea. El nu va avea însă niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse şi, după caz, va fi  
obligat să raporteze ori să reducă donaţia ascunsă fără a participa la distribuirea bunului donat. (2) Moştenitorul afl at în situaţia 
prevăzută la alin. (1) este ţinut să plătească datoriile şi sarcinile moştenirii proporţional cu cota sa din moştenire, inclusiv cu 
propriile sale bunuri.”

32 Art. 1.033 alin. (2) C. civ.
33 A se vedea art. 964 C. civ., conform căruia: „(1) Rudele defunctului vin la moştenire în următoarea ordine: a) clasa 

întâi: descendenţii; b) clasa a doua: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi; c) clasa a treia: ascendenţii ordinari; 
d) clasa a patra: colateralii ordinari. (2) Dacă în urma dezmoştenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot culege 
întreaga moştenire, atunci partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă care îndeplinesc condiţiile pentru a moşteni. 
(3) Înăuntrul fi ecărei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul înlătură de la moştenire rudele de grad mai îndepărtat, 
cu excepţia cazurilor pentru care legea dispune altfel. (4) Între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad, moştenirea se împarte 
în mod egal, dacă legea nu prevede altfel.”

34 FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, 
Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 1071.
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expres. Este posibil însă ca nu doar vânzarea 
cu rezerva folosinţei sub forma unui dezmem-
brământ al dreptului de proprietate sau înstrăi-
narea în schimbul întreţinerii ori rentei viage-
re – intervenită între soţi ori între ascendenţi şi 
descendenţi – să mascheze o donaţie, ci ar putea 
să o facă şi alte acte similare cu titlu oneros, 
care nu benefi ciază de prezumţia de liberalitate 
instituită de alin. (4) al art. 1.091 C. civ., precum 
schimbul sau partajul. 

Pe de altă parte, din practică s-a constatat că 
motivul principal pentru care se recurge la simu-
laţie, în privinţa actelor încheiate între soţi, este 
tendinţa soţului supravieţuitor – manifestată în 
timpul vieţii celuilalt soţ – de a reduce, în interes 
propriu, cât mai mult posibil masa bunurilor 
comune sau a bunurilor proprii deţinute de dis-
punător, în scopul manifest al micşorării drep-
turilor unor eventuali moştenitori rezervatari, 
cu care ar veni în concurs: în rare cazuri părinţii 
sau părintele, iar în cele mai multe copilul sau 
un alt descendent al lui de cuius, rezultat din altă 
căsătorie sau din afara ei. Ceea ce nu se observă 
însă şi nici nu s-a subliniat în prezent în doc-
trină este că, într-o asemenea situaţie, se poate 
demonstra cu uşurinţă că, prin simularea actului, 
s-a procedat, în primul rând, la înlăturarea peri-
colului ca donaţia, adică actul real, să fi e revo-
cată; prin urmare, aceasta constituie în realitate 
cauza imediată a actului, iar nu înlăturarea efecte-
lor reducţiunii sau raportului donaţiei. Ordinea 
în care se produc efectele actului simulat este 
următoarea: mai întâi actul devine irevocabil, 
căci doar donaţia între soţi este esenţialmente 
revocabilă pe durata căsătoriei, nu şi actele cu 
titlu oneros, chiar încheiate între soţi. Irevocabili-
tatea se obţine nu doar prin înlocuirea vectoru-
lui prin care are loc înstrăinarea – în locul donaţiei 
sau a unei dispoziţii testamentare apărând actul 
cu titlu oneros –, ci şi prin substituirea unei persoane – 
caz în care chiar menţinerea naturii gratuite a 
actului întocmit este mai puţin riscantă, întrucât, 
atunci când benefi ciar nu este soţul, revocarea 
donaţiei se poate face doar dacă sunt îndepli-
nite condiţiile prevăzute de lege (adică în caz de 

ingratitudine sau de neexecutare a sarcinii). Pe de 
altă parte, în ultima situaţie analizată au loc con-
comitent atât înlocuirea adevăratului benefi ciar 
cu altă persoană – în actul astfel întocmit nefi ind 
implicat soţul, ci un substituit al acestuia –, cât 
şi schimbarea naturii juridice a actului – care, 
după cum am remarcat, îmbracă forma actului 
cu titlu oneros; în acest context, este asigurată şi 
irevocabilitatea, din moment ce din actul simulat 
rezultă că persoana substituită soţului-benefi ciar 
şi-a executat obligaţiile la data autentifi cării con-
tractului sau anterior acestui moment.

Faptul că adevărata cauză a actului simu-
lat este ocolirea efectului de revocabilitate al 
donaţiilor făcute de un soţ către celălalt nu este 
doar uşor de demonstrat, ci există chiar dacă 
actul are şi o altă motivaţie, cum ar fi  cea la care 
ne-am referit: evitarea raportului şi a reducţiu-
nii. Cu toate acestea, nu trebuie uitat faptul că, 
dacă gratifi carea unui soţ de către celălalt este 
fi rească, încheierea unor acte cu titlu oneros 
între soţi, deşi este permisă în prezent de lege, 
poate ridica adesea semne de întrebare nu doar 
la intervenţia creditorilor, ci şi a altor persoane 
cum sunt moştenitorii rezervatari. De asemenea, 
dacă instanţa va constata că sustragerea bunuri-
lor succesorale a fost cauza principală a întoc-
mirii actului, se va pune problema fi e a nulităţii, 
fi e a acceptării moştenirii care are, în cazul unui 
pasiv important, tot caracter sancţionator.

În concluzie, legea sancţionează cu nulitatea 
orice simulaţie în care donaţia reprezintă con-
tractul secret în scopul de a eluda revocabilitatea 
donaţiilor între soţi. Simulaţia făcută prin interpu-
nere de persoană va fi  supusă aceleiaşi sancţiuni – 
nulitatea –, întrucât în cazul soţilor în ambele 
situaţii la care ne-am referit – donaţia deghizată şi 
interpunerea de persoane – scopul urmărit prin 
simulaţie este acelaşi: frauda la lege. 

Doina DUNCA
Director al Direcţiei juridice, legislaţie, 
studii notariale şi relaţii internaţionale

Elena UNGUREANU
Consilier juridic
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perioada 3 – 4 noiembrie 2016 a avut loc la Paris, 
graţie unei frumoase tradiţii, colocviul franco-
român.

Lucrările au debutat în dimineaţa zilei de 3 noiembrie, la 
sediul Conseil Supérieur du Notariat, cu o trecere în revistă 
a noutăţilor legislative din cele două ţări, din partea cole-
gilor francezi luând cuvântul domnul Thierry Vachon, notar 
responsabil de cooperarea franco-română în cadrul Conseil.

Redăm mai jos câteva dintre actualităţile juridice prezentate 
de colegul francez, cele mai răsunătoare fi ind determinate de 
promulgarea legii Macron:

• impactul Legii Macron s-a observat din trei puncte de 
vedere importante pentru profesie: tarifele notariale, forma de 
exercitare a profesiei şi accesul la profesie;

• s-ar putea spune la capitolul tarife că valul de nemulţumiri 
din partea notarilor francezi cu privire la eliminarea tarifelor 
minimale poate să fi  înclinat balanţa, întrucât acestea nu au fost 
desfi inţate. Cu toate acestea, regulile de stabilire a onorariilor 
au fost modifi cate, chiar stabilite în sumă fi xă pentru anumite 
operaţiuni (de exemplu, a avut loc o plafonare la suma de 90 de 
euro/act de înstrăinare/parcelă agricolă în anumite zone rurale 
dacă valoarea tranzacţiei este mai mică de 9.000 de euro) şi se 
mai poate remarca o scădere generalizată a onorariilor cu un 
procent de 2,5%;

• cu privire la forma de exercitare a profesiei, actul normativ 
adoptă ca structură societatea profesională notarială, cu posibili-
tatea dezvoltării şi transformării acesteia într-o adevărată soci-
etate de tip holding, prin asocierea mai multor birouri notari-
ale, posibilitatea asocierii cu practicanţii altor profesii juridice 
(avocaţi, executori etc.) sau chiar cu persoane care nu fac parte 
din domeniul juridic, dar care pot contribui şi deţine capital în 
respectiva societate de tip holding;

• în cele din urmă, un subiect adesea dezbătut, cel al acce-
sului la profesie, pare că ar fi  fost tranşat prin instituirea unor 
reguli mai lejere, tendinţa fi ind de laxer, de liberalizare a acce-
sului la profesia de notar public în Franţa. Acest fenomen de 
relaxare poate fi  analizat în funcţie de două criterii: al număru-
lui de birouri, precum şi al mobilităţii acestora şi al numărului 

COLOCVIUL FRANCO-ROMÂN
Paris, 3 – 4 noiembrie 2016

În
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de notari publici. Este cunoscut faptul că până 
acum manifestarea voinţei de înstrăinare a unui 
étude avea loc prin exercitarea dreptului de pre-
zentare a succesorului ales de notarul cedent 
către Ministerul Justiţiei, iar, conform hărţii 
de implantare a birourilor notariale, această 
înstrăinare se producea doar cu asumarea de 
către succesor a obligaţiei de menţinere a loca-
lizării spaţiale preexistente, astfel cum fusese 
stabilită pentru respectivul birou de Ministerul 
Justiţiei. Colegul francez subliniază că Minis-
terul Justiţiei intenţionează să crească într-un 
ritm alert numărul de notari şi birouri. Pentru 
viitor se doreşte suplimentarea numărului biro-
urilor notariale de la 4.500 (în care funcţionează 
circa 10.000 de notari) la 5.500 (prin crearea 
unui număr de 1.000 de birouri notariale noi) 
în care vor funcţiona circa 11.600 de notari. La 
cele de mai sus se adaugă un element de noutate 
în ceea ce priveşte localizarea geografi că: harta 
poziţionării birourilor va fi  trasată de Consiliul 
Concurenţei şi împărţită în 300 de zone geogra-
fi ce, înăuntrul cărora va exista libertate de insta-
lare a unui étude (deci se elimină poziţia fi xă). 
Din totalul de 10.000 de notari în funcţie în pre-
zent, în zona Paris şi împrejurimi funcţionează 
în jur de 1.075 de notari, iar în zona Paris şi Ille 
de France circa 1.500; 

• însă schimbarea cu adevărat frapantă care 
s-ar extrage din modifi cările legislative ar fi  că, 
în lumina respectării principiului liberului acces 
la profesie, nu se va mai organiza un concurs 
de promovare şi intrare în profesie, ci Ministerul 
Justiţiei susţine deschiderea profesiei către orice 
persoană care se înscrie şi solicită acest lucru 
(după îndeplinirea anumitor condiţii de eligibili-
tate) prin oferirea unui post de notar, iar în even-
tualitatea înscrierii mai multor persoane pentru 
acelaşi post, acordarea postului să se decidă prin 
tragere la sorţi (!);

• a fost introdusă procedura divorţului de 
comun acord în faţa notarului public (proce-
dură destul de diferită faţă de cea existentă în 
ţara noastră, după cum urmează să vedem în 
continuare) şi, având în vedere că această pro-
cedură este îndeplinită din anul 2011 de către 
notarii români, delegaţia franceză a arătat un 
interes sporit faţă de prezentarea susţinută pe 
tema divorţului de colegul nostru, domnul Mar-

cel Stoian Coriolan, notar public în cadrul CNP 
Braşov. 

De asemenea, în deschiderea colocviului, am 
primit vizita doamnei Mioara Pituţ, prim-secre-
tar al Ambasadei României la Paris. Intervenţia 
acesteia a fost o bună aducere aminte a legăturii 
de durată existente între Franţa şi România, 
pornind de la numirea lui Mihail Kogălniceanu 
în 1880 ca prim reprezentant diplomatic român 
în cadrul legaţiei române din Paris, continuând 
cu numărul mare de personalităţi române pu-
ternic legate de Franţa (Martha Bibescu, Iulia 
Haşdeu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Henri 
Coandă, Victor Babeş şi alţii) şi încheind cu 
un citat al lui Nicolae Titulescu, care comprimă 
esenţa legăturilor franco-române: „Atunci când 
e vorba de Franţa şi România este foarte greu să 
desparţi inima de raţiune.”

Mai apoi, doamna prim-secretar ne-a fost 
ghid în vizita delegaţiei noastre la sediul Amba-
sadei României afl at din anul 1939 în Palatul 
de Béhague ce a aparţinut contesei Martine de 
Béarn, un monument arhitectural impresio-
nant în inima Parisului, pe Rue Saint-Dominique 
nr. 123, arondismentul 7.

Cele trei teme abordate în cadrul colocviului 
au fost:

1. Notarul şi arhiva;
2. Notarul şi protecţia datelor cu caracter per-

sonal;
3. Notarul şi cuplul. 

Prima temă a fost deschisă prin intervenţia 
doamnei Laura Mocanu, notar public în ca-
drul CNP Galaţi şi urmată de cuvântarea dom-
nului Alain Moreau, notar onorifi c şi membru 
în Consiliul Superior al Arhivelor din Franţa, 
cu o scurtă prezentare a istoriei înfi inţării şi 
conservării arhivelor din Antichitate cu multe 
informaţii inedite (de exemplu, afl ăm că în Irak 
s-au descoperit arhive protonotariale ce conţin 
acte de vânzare întocmite de un predecesor al 
notarului sau că în Egipt, printre papirusurile 
păstrate la muzeul din Cairo s-a găsit un con-
tract de societate ce avea ca obiect creşterea 
pisicilor), precum şi cu o cronologie a arhive-
lor în Franţa până în prezent, cu punctarea unor 
momente-cheie (cum ar fi  că în timpul domniei 
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sale, Francisc I a emis o ordonanţă prin care s-a 
decretat că franceza va înlocui latina ca limbă 
ofi cială de scriere a actelor notariale, dar şi că în 
1807 Napoleon I a acordat o mare importanţă 
centralizării şi unifi cării arhivelor, scop în care 
s-a edifi cat un monument al Arhivelor Centrale 
franceze, iar la scurt timp, în 1821, s-a înfi inţat 
Şcoala din Chartres pentru instruirea custozilor 
de arhive). Multe informaţii despre crearea şi 
păstrarea fondului arhivistic notarial în Franţa 
se găsesc în cartea Les archives notariales: Manuel 
pratique et juridique, de Comisia arhivelor nota-
riale, Consiliul superior al arhivelor, apărută la 
Paris, în 2013, sub egida Serviciului Interminis-
terial al Arhivelor din Franţa. În încheiere, dom-
nul Moreau a subliniat legătura indisolubilă între 
activitatea notarială şi cea arhivistică, răspun-
derea şi responsabilitatea notarului în acest 
sens, amintind că preocuparea profesiei faţă de 
acest subiect este una de actualitate, astfel că 
la cel de-al XXVIII-lea Congres Internaţional 
al Notariatului, de la Paris, din 19 – 22 octom-
brie 2016 a fost susţinută o prezentare cu titlul 
„Arhivişti şi Notari” privind complementarita-
tea celor două profesii. 

Mărturie a preocupării faţă de salvarea şi 
conservarea arhivelor este şi faptul că, în Franţa, 
urmare a distrugerilor masive de fond arhivis-
tic notarial pricinuite de cel de-al Doilea Război 
Mondial, notarii au început să păstreze copii ale 
actelor pe microfi lme depozitate în fi şete igni-
fuge. La fi nalul prezentării, intervenţia domnu-
lui Vachon ne-a relevat un lucru surprinzător: în 
arhiva biroului său se afl ă în păstrare acte nota-
riale începând cu anul 1900.

În continuarea primei teme a urmat pre-
zentarea domnului Didier Lefèvre, consilier 
tehnic în cadrul Conseil Supérieur du Nota-
riat despre actul autentic pe suport electronic – 
l’acte authentique électronique (A.A.E.) ce se depo-
zitează în Minutierul Central al notarilor 
(M.I.C.E.N.).

Conceperea A.A.E. s-a realizat conform 
viziunii lui Alain Lambert, iar cronologic, se pot 
distinge următorii paşi legislativi:

• la data de 13 decembrie 1999 a fost emisă 
Directiva europeană privind semnătura electro-

nică ce privea echivalarea cu semnătura manu-
scrisă;

• transpunerea Directivei a avut loc prin 
Decretul din 30 martie 2001;

• şi prin modifi cările aduse Codului civil 
francez privind paralelismul între cele două 
forme de semnătură;

• în 10 august 2005 este emis Decretul de 
înfi inţare a A.A.E. care setează cadrul legislativ;

• în 2008 se semnează şi arhivează primul 
A.A.E., moment inaugural ce are loc în prezenţa 
ministrului justiţiei;

• după mai multe studii pilot şi perioade de 
testare, în 2011 se fi nalizează programele infor-
matice necesare, iar

• sistemul este disponibil începând cu 1 ia-
nuarie 2012.

A.A.E. constituie miezul strategiei de dema-
terializare a activităţii notariale, dematerializare 
care conferă o siguranţă absolută a transmiterii 
datelor şi informaţiilor din cuprinsul actelor 
autentice. Pentru ca aceasta să fi e posibilă sunt 
implicate patru dimensiuni:

a) reţeaua notarilor publici din Franţa – 
REAL;

b) platforma de schimb a fl uxurilor de infor-
maţii între notarii publici şi instituţiile abilitate – 
platforma Planete;

c) semnătura electronică autorizată a notaru-
lui public, pentru conceperea căreia s-au folosit 
programe informatice similare celor din mediul 
militar, conţine şi imaginea semnăturii manu-
scrise şi a sigiliului – clé REAL;

d) videoconferinţa – al cărei obiectiv este să 
contribuie la dezvoltarea actului notarial întoc-
mit cu concursul a doi sau mai mulţi notari.

Pentru emiterea de A.A.E., sistemele infor-
matice utilizate de notarul public trebuie să 
fi e avizate de Conseil Supérieur, care asigură 
şi mentenanţa lor, purtând şi responsabilitatea 
pentru arhivarea actelor autentice electronice în 
Minutierul Central. Important de reţinut este că 
actele se conservă în acest depozitar în format 
criptat, şansele să fi e virusate sunt minime, iar în 
caz de furt conţinutul şi datele cu caracter per-
sonal sunt protejate.
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Misiunea M.I.C.E.N. este aceea de a garanta 
că arhiva creată şi depozitată astfel nu poate 
fi  citită decât de notarul public emitent şi de 
instituţiile publice autorizate, vreme de 75 de 
ani. După acest interval, arhivele create se trans-
mit către arhivele departamentale de stat. 

Formatul unui act autentic electronic este de 
tip PDFa, la care se pot adăuga anexele digitali-
zate ale actului, semnătura părţilor fi ind consem-
nată pe o tabletă grafi că. Acestea pot primi copii 
conforme ale actului atât pe suport de hârtie, cât 
şi PDF semnat electronic de notar. A.A.E. are 
aceeaşi forţă probantă şi caracter executoriu ca 
actul imprimat pe hârtie.

Din 2 noiembrie 2016 există 3.477 de biro-
uri notariale care emit astfel de acte, media de 
150.000 de acte/lună este în creştere. M.I.C.E.N. 
are în păstrare în jur de 3,5 milioane de acte care 
reprezintă aproximativ jumătate din totalul acte-
lor autentice emise de notarii publici.

În încheiere, domnul notar Vachon ne arată 
exemplul său: 75% din activitatea biroului este 
formată din A.A.E., pe considerente de rapi-
ditate, efi cacitate şi fi abilitate (de exemplu, un 
contract de vânzare se publică în aceeaşi zi în 
registrul de carte funciară).

Cea de-a doua temă, privind datele cu carac-
ter personal, a fost susţinută din partea delegaţiei 
române de doamna Niculina Vasiluţ, notar pu-
blic în cadrul CNP Suceava, şi de doamna Emi-
lie Barrau, din cadrul CIL.not (este o entitate 
distinctă, independentă de Conseil Supérieur, 
desemnată pentru notarii publici, având rolul de 
ofi ţer însărcinat cu protecţia datelor cu caracter 
personal – CIL, care veghează respectarea şi 
aplicarea regulilor din domeniu de către notarii 
publici şi răspunde la reclamaţii).

Dna Barrau explică în detaliu terminologia 
specifi că, principiile de funcţionare şi ce putem 
face mai bine astfel încât datele clienţilor noştri 
să fi e protejate. De asemenea, îşi îndreaptă 
atenţia asupra Regulamentului UE 2016/679 
din 27 aprilie 2016, noul soclu comun şi cadru 
legal în materie, care va abroga Directiva 95/46/
CE (transpusă în legislaţia noastră prin Legea 
nr. 677/2001) şi va intra în vigoare din 25 mai 
2018.

Prezentarea dnei Barrau va fi  redată integral 
într-un articol separat. 

Discuţiile ocazionate de cea de-a treia temă, 
notarul şi cuplul, au gravitat în jurul procedurii 
divorţului prin acord comun.

Redăm mai jos ideile desprinse din prezen-
tarea situaţiei viitoare în Franţa, precum şi a 
rolului notarului, susţinută de domnul Damien 
Brac de la Perrière, director al Departamentului 
afaceri juridice în cadrul Conseil Supérieur:

• ca urmare a reformei divorţului în Franţa 
se constată tendinţa de a degreva instanţele de 
judecată şi de a pune în prim-plan autonomia de 
voinţă a soţilor;

• consilierea avocaţială în această materie 
este obligatorie, astfel că va fi  necesară existenţa 
unei coordonări între notari şi avocaţi;

• notarul public primeşte prin poştă un 
înscris sub semnătură privată semnat de soţi şi 
contrasemnat de avocaţii acestora, ce conţine 
convenţia acestora, cu solicitarea de a înregistra 
ofi cial această cerere privind divorţul (de reţinut 
că acest înscris nu se semnează în faţa notarului); 

• prin înregistrarea în registrul notarului, ce-
rerea părţilor primeşte dată certă şi un caracter 
executoriu – notarul nu poate refuza primirea cererii; 

• notarul public are obligaţia de a verifi ca 
îndeplinirea exigenţelor cerute de Codul civil cu 
privire la:

a) soţi (cetăţenie, încheierea căsătoriei etc.);
b) avocaţi (înscrierea în baroul avocaţilor, 

referinţe şi statut, pentru a se evita situaţia 
divorţurilor în alb);

c) consimţământul soţilor (în sensul veri-
fi cării corectitudinii înscrisului ce conţine acor-
dul soţilor, cu toate că notarul nu are puterea să 
denunţe anumite aspecte pe care le poate con-
sidera inechitabile – nu îşi asumă o responsabi-
litate în acest sens) – de reţinut că notarul nu are 
obligaţia să se întâlnească cu soţii ;

d) informarea minorului despre dreptul de a 
fi  audiat de un judecător (cerinţa este îndepli-
nită prin menţionarea scrisă din partea părinţilor 
cuprinsă în convenţia primită) – de reţinut că 
notarul nu audiază niciodată minorul.
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Concluzionând, legiferarea procedurii di -
vorţului a născut nemulţumiri în comunitatea 
notarilor. În primul rând, deoarece rolul notarului 
este redus, fi ind asemuit cu un substitut de grefi er, 
nu există contact direct cu soţii sau avocaţii, pro-
cedura este considerată incompletă (de exemplu, 
nu s-a stabilit dacă este în sarcina avocatului sau 
a notarului să înregistreze divorţul la starea civilă 
sau ce termen are notarul de la primirea cererii 
prin corespondenţă pentru a o înregistra), iar ca-
racterul privat, de inspiraţie anglo-saxonă îi face 
pe notari să considere aceste convenţii fragile 

juridic. În plan secund, aspectul pecuniar al pro-
cedurii merită amintit, onorariul notarului fi ind 
plafonat la suma de 50 de euro, într-un contrast 
stringent cu onorariile vehiculate ale avocaţilor, 
care se pot ridica la câteva mii de euro.

Mulţumiri colegilor francezi pentru o or-
ganizare exemplară a evenimentului, prilej cu 
care s-au reafi rmat relaţiile călduroase de prie-
tenie şi bonne fraternité între notariatul francez şi 
cel român. 

Notar public Raluca BUNEA 
Camera Notarilor Publici Bucureşti



Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

Regulament european privind protecţia datelor:
noutăţi în raport cu Directiva 95/46/CE

În cadrul Colocviului notarial franco-român care a avut loc la Paris în perioada 3 – 4 noiembrie 
2016, au fost analizate şi dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului şi al Consili-
ului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fi zice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil începând cu 25 mai 
2018, prin raportare la actualele dispoziţii cuprinse în Directiva 95/46/CE a Parlamentului Euro-
pean şi a Consiliului, din data de 24 octombrie 1995, privind protecţia persoanelor fi zice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Regulament european privind 
protecţia datelor:
noutăţi în raport 
cu Directiva 95/46/CE Colocviu franco-

român
3 noiembrie 2016

Introducere

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din data de 
24 octombrie 1995, privind protecţia 
persoanelor fi zice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal şi privind libera circulaţie a aces-
tor date.
În prezent aplicabilă în toate ţările UE 

Transpusă de toate statele membre 
 Fragmentarea punerii în aplicare
 Insecuritate juridică

Regulament (UE) 2016/679 al Parlamen-
tului European şi al Consiliului, din data 
de 27 aprilie 2016, privind protecţia per-
soanelor fi zice în ceea ce priveşte prelu-
crarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date.

Aplicabilă începând cu 25 mai 2018 

Aplicabilă în mod direct în toate statele 
membre (fără transpunere)
 Omogenitatea punerii în aplicare
 Ţările pot prevedea reguli complemen-
tare (de exemplu: persoane decedate)
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Obiectivele reformei 

  Să permită Europei să se adapteze noilor realităţi infor-
matice. 

  Să defi nească o bază minimă de drepturi şi obligaţii, în 
special în domeniul internet. 

  Să consolideze drepturile cetăţenilor europeni şi să le 
confere un control sporit asupra datelor lor personale. 

  Să simplifi ce formalităţile pentru întreprinderi şi să le 
pună la dispoziţie un cadru juridic unifi cat. 

Dispoziţii generale

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

Câmp de aplicare teritorial 

Criteriul de stabilire a responsabilului 
însăr cinat cu prelucrarea datelor 

Responsabilul utilizează mijloace de prelu-
crare în cadrul UE atunci când se afl ă în 
afara spaţiului UE 

Câmp de aplicare teritorial (articolul 3)

Criteriul de stabilire a responsabilului cu 
prelucrarea datelor sau a delegatului 
acestuia, indiferent dacă prelucrarea 
are loc sau nu pe teritoriul Uniunii

Responsabilul sau delegatul acestuia:  
–  oferă bunuri şi servicii destinate persoa-

nelor fi zice situate pe teritoriul Uniunii;
–  pune în aplicare o prelucrare ca urmare 

a comportamentului persoanelor în 
cadrul Uniunii 

şi asta, chiar dacă responsabilul sau delega-
tul său este stabilit în afara teritoriului UE

VS
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Consolidarea dispoziţiilor existente

Consolidarea dispoziţiilor existente 

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

Principiul minimizării datelor (articolul 5): 
= Numai datele cu caracter personal necesare realizării scopului pot fi  pre-
lucrate. 
 
Dreptul de acces al persoanelor vizate (articolele 12 & 15) 
 Accelerarea timpului de răspuns al responsabilului cu prelucrarea datelor 

de la 2 luni -> 1 lună 

 Reciprocitatea formelor: obligaţia de a răspunde în format electronic la 
o cerere primită prin poşta electronică (e-mail)

Un principiu general de transparenţă (articolul 12) completează prin-
cipiile de fi delitate şi liceitate ale prelucrării:
  informaţie accesibilă şi uşor de înţeles într-o formă concisă şi 
transparentă şi formulată în termeni simpli şi clari. 
Obligaţia extinsă de informare a persoanelor vizate (articolul 13 şi urm.) 
Exemple: informaţia privind perioada de păstrare a datelor sau criteriile 
utilizate pentru a determina această perioadă; informaţia privind posibilita-
tea de a depune o reclamaţie la CNIL... 
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Consolidarea dispoziţiilor existente

CIL devine DPO – „Ofi ţer de protecţie a datelor” (articolul 37) 
 
Misiunea şi statutul DPO rămân foarte apropiate de cele ale CIL: 
 principiul mutualismului rămâne aplicabil; 
 desemnarea pe lângă autoritatea de control; 
 obligaţiile responsabilului cu prelucrarea datelor faţă de DPO sunt con-
solidate.
 
Un sistem de referinţă va fi  adoptat la nivel european pentru a preciza 
întinderea misiunii DPO. 
Desemnarea obligatorie a unui delegat însărcinat cu protecţia date-
lor (DPO) în trei cazuri 
   Notariatul va fi  vizat de această desemnare obligatorie în 

măsura în care birourile prelucrează date confi denţiale la scară mare, 
ca de exemplu date despre infracţiuni. 

Noile drepturi privind persoanele vizate 

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

O protecţie sporită a minorilor (articolul 8) 
Regulă de protecţie specifi că consimţământului copiilor (sub 16 ani) în caz de 
ofertă de servicii venită din partea societăţii informaţionale 

   Consimţământul părinţilor este necesar 

Protecţia minorilor
 Serviciul online trebuie să obţină 
consimţământul părinţilor 
minorilor sub 16 ani înainte 
de înregistrarea acestora. 
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Noile drepturi privind persoanele vizate 

Dreptul de a porta datele (arti-
colul 20) 

Dreptul de a prelua datele care 
s-au comunicat prestatorului şi de 
a le transmite de la un sistem de 
prelucrare automatizată la altul. 
 
 nevoia de interoperabilitate şi 
de preluare

Noile drepturi privind persoanele vizate 

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

„Dreptul de a uita” digital sau drep-
tul de a şterge (articolul 17) 

Inspirat din jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 

Se obţine ştergerea datelor în cel mai 
scurt timp: 
 nu mai sunt necesare; 
 retragerea consimţământului; 
 opunerea la prelucrare; 
 încălcarea dispoziţiilor regulamen-
tului. 

Date la purtător!
Pot să recuperez datele pe care le-am 
comunicat unei platforme şi să le transmit 
alteia (reţea socială, funizor servicii internet, 
site de streaming etc.)

Consacrarea dreptului la uitare!
Pot cere ca un link să fi e dezactivat dintr-un 
motor de căutare sau ca o informaţie să fi e 
ştearsă dacă ele aduc atingere vieţii mele 
private.
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Noile drepturi privind persoanele vizate 

Ghişeu unic

În caz de probleme, mă adresez autorităţii 
de protecţie a datelor din ţara mea, oricare ar fi  
sediul fi rmei care prelucrează datele mele.

Noile obligaţii pentru responsabilul însărcinat cu prelucrarea datelor 

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

Responsabilitate comună cu prestatorii (articolul 26) 

•  Responsabilitate comună a responsabilului însărcinat cu prelucrarea datelor şi a dele-
gaţilor săi.

•  Obligaţiile fi ecăruia trebuie să fi e prevăzute într-un contract pentru a defi ni de o mani-
eră transparentă responsabilitatea şi rolul acestora în aplicarea regulamentului.

•  Persoanele vizate de date sunt informate despre conţinutul acordului. 

Consacrarea principiului responsabilităţii 

•  Obligaţia declaraţiei prealabile pe lângă autoritatea de control devine restrânsă. 
•  Ţinerea obligatorie a unui registru intern de prelucrare a datelor personale (articolul 30). 

Realizarea de analize de impact pentru prelucrarea de date cu risc (articolul 35) 
•  Efectuarea unui studiu de impact asupra vieţii private a persoanelor vizate în caz de risc ridicat. 
•  Responsabilul trebuie să evalueze, în special, originea, natura, întinderea, contextul, 

particularitatea şi gravitatea riscului. 
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Emilie BARRAU 
Responsabil cu centrul de audit şi însărcinat cu alte instituţii Cil.not, 

corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

Noile obligaţii pentru responsabilul însărcinat cu prelucrarea datelor 

Notifi carea încălcărilor de securitate (articolul 33) 
•  Obligaţia de a notifi ca, în termen de 72 de ore, autoritatea de control 

cu privire la erorile de securitate susceptibile de a expune unui risc per-
soanele vizate. 

•  Notifi carea persoanelor vizate (clienţi, colaboratori…) cu privire la încăl-
cările de securitate a datelor dacă acestea sunt expuse „unui risc ridicat” 
(articolul 34). 

Respectarea principiilor „privacy-by-design” şi „privacy-by-default” 
(articolul 25) 
•  Obligaţia de a ţine cont, încă de la începutul proiectului, de protecţia date-

lor cu caracter personal. 
•  Adoptarea de măsuri constând în limitarea prelucrării datelor cu caracter 

personal la ceea ce este strict necesar privitor la cantitatea datelor prelu-
crate, accesibilitatea lor şi perioada de păstrare. 

O analiză cost – benefi cii – consideraţii

Corespondent IT şi Libertăţi ale notariatului

•  Riscul fi nanciar va fi  mult mai mare şi balanţa riscă să se răstoarne… 

Creşterea sancţiunilor administra-
tive în caz de abatere (articolul 83) 

•  Sancţiuni de până la 20 de milioane € 
sau 4% din cifra de afaceri. 

Introducerea unei acţiuni de grup 
(articolul 80) 

•  Dreptul persoanelor vizate să obţină 
repararea prejudiciului suferit. 
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onaţia este un dar voluntar, un gest de solidari-
tate cu o cauză nobilă, notarii publici din România 
fi ind întotdeauna o prezenţă activă şi empatică în 
viaţa socială.

În spiritul acestei bune tradiţii, prin Hotărârea Consiliu-
lui Uniunii nr. 40/2016, urmată de Decizia Biroului Executiv 
nr. 324/2016, s-a aprobat participarea notarilor publici din 
România, cu suma de 100.000 de lei, la subscripţia naţională 
organizată de Guvernul României pentru achiziţionarea sculp-
turii lui Constantin Brâncuşi, „Cuminţenia Pământului”, ca un 
gest fi resc de solidaritate şi din dorinţa ca această operă de artă, 
care aparţine patrimoniului cultural naţional în categoria Tezaur, 
să rămână în proprietatea românilor şi pentru generaţiile care 
vor veni după noi.

Din păcate, suma necesară nu s-a putut strânge în tota-
litate, astfel încât, prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 1.016/29.12.2016, s-a stabilit restituirea sumelor de bani înca-
sate, donaţiile făcute în cadrul subscripţiei urmând a fi  restituite 
integral donatorilor până la data de 31 decembrie 2017.

Cu gândul că, printr-o faptă caritabilă, putem aduce o alinare 
pentru sufl etul unor semeni greu încercaţi, Biroul Executiv a 
considerat că fondurile devenite disponibile în urma subscripţiei 
naţionale pot fi  destinate unei alte acţiuni umanitare importante 
şi ne-am oprit asupra unei campanii destinate copiilor cu grave 
probleme oncologice.

Astfel, prin Decizia Biroului Executiv nr. 33/14.02.2017, 
s-a aprobat cesionarea sumei subscrise pentru achiziţionarea 
„Cuminţeniei Pământului” către Asociaţia Dăruieşte Viaţă, 
aceasta urmând să fi e folosită în cadrul Programului Bursa de 
Fericire, destinat creării, modernizării şi dotării cu echipamente 
performante a unor centre oncologice pediatrice, printre care se 
numără şi construirea Clinicii de Oncologie şi Radioterapie din 
cadrul Spitalului de Copii Marie Curie din Bucureşti.

* * *

În seara de 25 februarie 2017, în sala de evenimente a 
complexului Valery 4 din Timişoara, a avut loc cea de a III-a 
ediţie a balului caritabil organizat de Camera Notarilor Publici 
Timişoara, eveniment ce tinde să devină tradiţie.

Notarii dăruiesc o şansă

D
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După ce, la prima ediţie din 2015 a balului 
caritabil, organizatorii şi-au îndreptat atenţia 
spre copiii internaţi în secţia oncologie a Spita-
lului de copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, 
iar la ediţia a 11-a, de anul trecut, benefi ciari au 
fost bolnavii internaţi în Clinica Oncohelp, de 
această dată s-a întins o mână de ajutor Cen-
trului medical din Buziaş al Fundaţiei Cristian 
Şerban, respectiv copiilor şi tinerilor bolnavi de 
diabet şi hemofi lie, internaţi ori trataţi în acest 
centru medical.

Evenimentul din acest an s-a bucurat de 
prezenţa domnului Dumitru Viorel Mănescu, 
preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România, a doamnei Doina Rotaru, 
vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România, a doamnei Laura Badiu, 
preşedinta Camerei Notarilor Publici Bucureşti, 
a doamnei Marinela Baba, preşedinta Camerei 
Notarilor Publici Oradea şi a domnului Bogdan 
Ciucă, preşedintele Camerei Notarilor Publici 
Galaţi, a unui număr însemnat de notari publici 
din camerele notarilor publici Bucureşti, Galaţi, 
Iaşi, Oradea, Suceava, Tg. Mureş şi Timişoara.

Peste 250 de persoane au contribuit la bugetul 
evenimentului, prin plata taxei de participare, pe 
lângă care au mai fost făcute diverse donaţii, 

între care, cea mai însemnată, din partea Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România, de 
10.000 de lei.

Camera Notarilor Publici Timişoara i-a 
decernat o diplomă domnului Dumitru Viorel 
Mănescu, preşedintele UNNPR, pentru con-
tribuţia adusă la organizarea ediţiei a III-a a ba-
lului caritabil. În cuvântul de mulţumire, domnul 
preşedinte a anunţat donaţia făcută de UNNPR 
şi a apreciat eforturile făcute pentru organizarea 
evenimentului.

În cuvântul său, domnul profesor universitar 
dr. Viorel Şerban, cel care, împreună cu doamna 
profesor universitar dr. Margit Şerban, a pus 
bazele Fundaţiei Cristian Şerban în urmă cu 
26 de ani, a făcut referire la realizările centrului 
medical, în fapt un adevărat spital, la problemele 
actuale ale acestuia în contextul stării precare a 
sistemului de sănătate din România şi a mulţu-
mit pentru organizarea evenimentului carita-
bil. Domnului profesor i-a fost decernată, de 
către organizatori, o diplomă pentru contribuţia 
adusă la organizarea balului şi pentru întreaga 
activitate din cadrul centrului medical.

Programul artistic al balului a cuprins un 
concert de muzică clasică susţinut de cvartetul 
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Capricioso împreună cu tenorul Traian Mişcu şi 
maestrul corepetitor Angela Balici de la Opera 
Română din Timişoara, precum şi recitaluri ale 
maestrului Nicolae Voiculeţ, la nai, împreună 
cu Fanfara Militară a Brigăzii 18 Cercetare-Su-
praveghere „Banat” şi ale trupei TM Groove.

Pictorul Mihai Olteanu din Timişoara a expus 
în sala destinată desfăşurării evenimentului mai 
multe tablouri şi a donat Fundaţiei Cristian Şer-
ban o parte din veniturile realizate din vânzarea 
operelor sale.

Ediţia a III-a a balului caritabil organizat de 
Camera Notarilor Publici Timişoara s-a bucu-
rat de un real succes, numărul participanţilor la 
eveniment fi ind în mod semnifi cativ mai mare 
decât la ediţiile anterioare, iar aceasta demon-
strează dorinţa notarilor publici de a se implica 
în organizarea unor acţiuni de binefacere, în 
semn de solidaritate cu cei afl aţi în suferinţă şi 
ca o expresie a generozităţii lor. 

Notar public Eduard LAMBERT
Preşedintele Colegiului director 

al Camerei Notarilor Publici Timişoara

* * *

  LA GALAŢI, UN NOU CENTRU 
PENTRU TRATAREA COPIILOR 
CU AUTISM, DESCHIS CU AJUTORUL 
CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALAŢI

Autismul afectează viaţa a zeci de mii de 
familii din România, fi ind o afecţiune severă, ale 
cărei cauze nu sunt cunoscute, încă. Conştienţi 
de gravitatea netratării la timp a acestei afecţi-
uni, notarii din Camera Notarilor Publici Galaţi 
împreună cu Asociaţia „Institutul pentru Cerce-
tarea Tulburărilor din Spectrul Autist” (ICTSA) 
Bucureşti au demarat un proiect comun pentru 
a reda acestor copii şansa reintegrării în societate 
şi în învăţământul de masă. Camera Notarilor 
Publici a pus la dispoziţia ICTSA Bucureşti un 
spaţiu generos, situat în centrul Galaţiului, unde 
va funcţiona un centru în care vor fi  trataţi copiii 
cu autism din Galaţi şi din judeţele limitrofe.

Proiectul CNP Galaţi face parte dintr-o serie 
de acţiuni şi proiecte de implicare socială ale 
UNNPR şi ale camerelor notariale, desfăşurate 
în ultimii ani pe întregul teritoriu al României.

De menţionat este faptul că notarii au fost 
alături de cetăţeni în toate încercările din ultimii 
ani: inundaţii, alunecări de teren, cazuri sociale 
grave, dar au acordat o importanţă deosebită 
şi evenimentelor culturale şi artistice de marcă 
desfăşurate în România.

Statistici alarmante

Peste 30.000 de copii din România au 
fost diagnosticaţi cu autism (TSA), potrivit 

ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în 
acest domeniu. În România, nu există statistici 
ofi ciale şi nu se cunoaşte numărul total al cazuri-
lor nediagnosticate încă.

Autismul este o afecţiune cu cauze ne-
cunoscute, mult mai întâlnită în ultimii ani decât 
cancerul, diabetul, SIDA sau sindromul Down.

Cifrele statisticilor internaţionale sunt 
alarmante. În UE această tulburare afectează 
un copil din 68, iar numărul persoanelor diag-
nosticate cu tulburări din spectrul autismului 
(TSA) este în creştere. La nivel mondial, potrivit 
Centers for Disease Control din Atlanta (rezul-
tate publicate în martie 2014), unul din 150 de 
copii suferă de autism. Autismul este de patru 
ori mai întâlnit la băieţi decât la fete.

Ce terapii există pentru TSA

La ora actuală, există mai multe terapii şi 
tratamente considerate benefi ce pentru tratarea 
TSA. Terapia ABA (analiza comportamentală 
aplicată) este considerată ca având cele mai mari 
şanse de reuşită, până la 47% din cazuri recu-
perându-se aproape total. Dar şi terapia logope-
dică, ocupaţională şi kinetoterapia, benefi ce pe 
anumite nevoi de dezvoltare ale copilului, se pot 
aplica complementar. Pentru recuperarea unui 
autist este nevoie de o echipă de zece persoane, 
compusă din familia sa şi din specialişti care să 
lucreze permanent în benefi ciul micuţului. Pen-
tru a-l recupera însă diagnosticarea trebuie să fi e 
precoce. În plus, atenţionează specialiştii, sunt 
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necesare multe resurse: efort, răbdare, infor-
maţii, materiale educaţionale, timp şi, desigur, 
capacitatea copilului de a accepta un program 
structurat şi susţinut.

Proiectul CNP Galaţi

Prin protocolul semnat între CNP Galaţi 
şi Asociaţia Institutul pentru Cercetarea Tul-
burărilor din Spectrul Autist (ICTSA) Bucureşti, 
notarii gălăţeni pun la dispoziţia ICTSA 
Bucureşti spaţiul necesar pentru desfăşurarea 
activităţilor terapeutice şi educaţionale necesare 
prevenirii şi tratării TSA. În centru vor fi  trataţi 
copiii diagnosticaţi cu autism. Echipa medicală 
a centrului este formată din mai mulţi medici 
specialişti, psihologi, kinetoterapeuţi, profe-
sori, care împreună cu notarii din CNP Galaţi 

vor încerca să facă faţă provocărilor generate de 
un proiect atât de ambiţios, dar în egală măsură 
necesar comunităţii locale.

Considerăm că prin acest nou proiect social 
CNP Galaţi contribuie efi cient la rezolvarea unei 
probleme sociale care nu şi-a găsit încă o rezol-
vare legislativă şi pentru care nu există practica 
şi experienţa medicală anterioară necesare. CNP 
Galaţi vine astfel în sprijinul a mii de familii din 
judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea, ale căror copii 
suferă de această afecţiune gravă, care, netratată 
la timp, le poate marca existenţa. 

Notar public Bogdan CIUCĂ

Preşedintele Colegiului director 

al Camerei Notarilor Publici Galaţi
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INTRODUCERE

Întreaga viaţă a omului, de la naştere, apoi pe parcursul 
existenţei sale şi în cele din urmă până la moarte, este reglemen-
tată în aspectele sale esenţiale de normele dreptului civil.

Izvor de obligaţii civile, contractul asigură haină juridică celor 
mai variate legături între oameni, de la cele mai simple şi fi reşti 
(cumpărarea unui ziar, a alimentelor, a unui bilet de cinema etc.) 
până la cele mai complexe, care ţin de domeniul planifi cării eco-
nomice sau chiar al realizării economiei naţionale.

Instituţie juridică de cea mai mare amploare prin frecvenţa 
şi complexitatea regulilor de drept proprii, contractul constituie 
„motorul” teoriei generale a obligaţiilor civile, model la care se 
pot raporta toate celelalte instituţii juridice de drept obligaţional.

Realităţile actuale scot în lumină importanţa desăvârşită a 
fenomenului contractual, contractul fi ind principalul act juridic 
generator de obligaţii.

Problematica juridică a teoriei contractului este într-un amplu 
proces de dezvoltare şi, totodată, de actualizare, ajungând astfel 
să satisfacă nevoile atât de complexe ale oamenilor. 

Trăim într-o societate aparent modernă, în care complexita-
tea bunurilor şi a serviciilor este în plină ascensiune, comerţul 
a cunoscut o expansiune de neimaginat, astfel că suntem con-
fruntaţi cu o sumedenie de raporturi juridice, în centrul cărora 
se situează contractul.

Evident că tratarea teoriei generale a contractului nu ar putea 
constitui tematica unei simple lucrări de licenţă, tocmai de aceea 
am ales ca subiect doar o mică secţiune din acest vast dome-
niu. Cu siguranţă, probleme majore se pot ridica şi în ceea ce 
priveşte încheierea contractului, dar preferinţa mea se îndreaptă 
spre consecinţele neexecutării contractului, unde se regăseşte 
excepţia de neexecutare a contractului.

Excepţia de neexecutare 
a contractului



R
U
B
R
ICA

 N
O

TA
R
U
LU

I STA
G
IA

R

anul XXI
nr. 1

53

Excepţia de neexecutare a contractului a 
stat mult timp în umbră, fi ind doar pomenită 
de diverşi autori, iar existenţa sa era călăuzită în 
principal de următoarele idei: echitate, morală şi 
bună-credinţă.

Am ales acest subiect, întrucât lucrările pe 
această temă sunt în număr redus, asta şi din 
cauza faptului că instituţia nu a avut o consacrare 
legală sub imperiul Codului civil anterior, neexis-
tând cercetări impresionante, dar problema este 
cât se poate de actuală şi de maximă importanţă. 

Însă nu aş putea începe studiul acestei teme 
fără să aduc câteva consideraţii introductive cu 
privire la forţa obligatorie a contractului şi efec-
tele speciale ale contractului sinalagmatic, căci 
aşa cum nu se poate construi o clădire fără 
fundaţie, tot aşa şi aici sunt necesare anumite 
precizări care vor constitui fundamentul temei 
alese.

CAPITOLUL I
Consideraţii introductive
Secţiunea 1. Forţa obligatorie a contractului

Forţa obligatorie a contractului este o realitate 
de necontestat, iar acest principiu guvernează 
efectele contractului între părţile contractante.

Temeiul juridic îl reprezenta celebrul art. 969 
din Codul civil de la 1864 unde se dispunea lapi-
dar: „Convenţiile legal făcute au putere de lege 
între părţile contractante. Ele se pot revoca prin 
consimţământul mutual sau din cauze autorizate 
de lege.” Acest text a fost reluat aproape identic 
şi inclus în noul Cod civil în art. 1.270.1

Contractul este legea părţilor, iar acestea tre-
buie să îl respecte întocmai, potrivit adagiului latin 
pacta sunt servanda.2 Mai exact, din clipa încheierii 
sale valabile, el este asemeni legii imperative, 
având un conţinut defi nitiv stabilit, iar părţile au 
obligaţia să execute prestaţiile asumate, acesta 
neputând fi  nici modifi cat, nici desfăcut prin 
puterea unei singure părţi contractante.

Contractul se încheie prin acordul de voinţe 
al părţilor, iar acest acord care creează contrac-

tul este suveran. Fiind rezultatul voinţei părţilor, 
ulterior nu mai poate exista nicio derogare, ori 
este respectat întocmai, ori survin consecinţele 
juridice aplicabile. 

O precizare se impune: aşa cum părţile au 
creat contractul prin voinţa lor comună, tot aşa 
acesta va putea fi  desfăcut, conform regulii sime-
triei în contracte, art. 1.270 alin. (2) C. civ.

Forţa obligatorie a contractului priveşte şi 
relaţia cu instanţa de judecată, aceasta neavând, 
în principiu, dreptul să îl modifi ce, trebuind să-l 
respecte întocmai şi totodată să asigure execu-
tarea lui. Am spus „în principiu” pentru că există 
situaţii în care instanţa poate interveni aducând 
modifi cări contractului ori dispunând încetarea 
acestuia, de pildă: reducerea cuantumului clauzei 
penale dacă penalitatea convenită de părţi este 
vădit excesivă faţă de prejudiciul care putea fi  
prevăzut de părţi la încheierea contractului 
[art. 1.541 alin. (1) lit. b) C. civ.]; în ipoteza im-
previziunii, instanţa poate hotărî adaptarea con-
tractului, pentru a distribui în mod echitabil 
între părţi pierderile şi benefi ciile ce rezultă din 
schimbarea împrejurărilor [art. 1.271 alin. (2) lit. a) 
C. civ.], sau chiar încetarea acestuia [art. 1.271 
alin. (2) lit. b) C. civ.] etc.3

În acelaşi timp, contractul fi ind rezultatul 
acordului de voinţe al părţilor, va trebui execu-
tat cu bună-credinţă, ceea ce implică în sarcina 
părţilor o obligaţie de loialitate şi de cooperare 
în executarea obligaţiilor contractate.

Forţa obligatorie a contractului se mai impune 
şi terţilor, ca realitate obiectivă, prin intermediul 
opozabilităţii efectelor contractului, bineînţeles 
fi ind necesară şi respectarea formelor de publi-
citate care sunt prescrise de lege.

La baza acestui principiu fundamental al 
materiei contractului se afl ă teoria autonomiei 
de voinţă, teorie care pune un mare accent pe 
persoana umană, mai exact pe voinţa individu-
lui-subiect al raportului juridic, iar însăşi forţa 
obligatorie a contractului îşi are originea în 
această voinţă.4 Tocmai aceasta îi limitează liber-
tatea şi dirijează întregul cadru contractual. 

1 Alin. (1) „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.”
Alin. (2) „Contractul se modifi că sau încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege.”
2 LIVIU POP, IONUŢ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012, p. 140.
3 GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 136.
4 LIVIU POP, Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II, Contractul, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 499.
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Încheind contracte, oamenii dobândesc 
drepturi şi obligaţii, iar acestea trebuie să fi e 
conforme cu interesele lor, căci aceasta e esenţa 
contractului, de a satisface nevoile şi cerinţele 
părţilor contractante.

Autonomia de voinţă are o structură tripar-
tită, în cadrul ei regăsindu-se trei principii fun-
damentale, generatoare de consecinţe juridice 
importante, şi anume: libertatea contractuală, 
forţa obligatorie a contractului şi relativitatea 
efectelor contractului.5

Trecerea timpului s-a făcut simţită, astfel că 
unii autori din doctrina franceză au afi rmat cu 
temei: „L’autonomie de la volonté est un mythe perimé” 6 
şi au căutat alte fundamente pe care să se spri-
jine forţa obligatorie a contractului, precum teo-
ria solidarismului contractual.

Obligativitatea contractului prezintă însem-
nătate deosebită, nu doar pentru raporturile 
dintre părţi, dar şi pentru securitatea circui-
tului civil şi ordinea juridică, în general, care ar fi  
serios afectată dacă nu s-ar respecta acest prin-
cipiu.

Desigur că există numeroase cazuri în care 
forţa obligatorie a contractului este înfrântă, cum 
este cazul unui contract intuitu personae în care 
partea în consideraţia căreia s-a încheiat respec-
tivul contract decedează ori situaţia dintr-un 

contract de mandat când mandatarul este pus 
sub interdicţie sau situaţia prorogării legale a 
unor contracte etc., dar acestea sunt situaţii de 
excepţie şi trebuie tratate ca atare. În realitate, 
vorbim de o situaţie de imposibilitate fortuită de 
executare ce are drept urmare încetarea efecte-
lor acelui contract.

  Secţiunea a 2-a. Efectele speciale 
ale contractelor sinalagmatice

Contractele sinalagmatice constituie varieta-
tea de contracte cea mai numeroasă şi cea mai 
importantă.7

Contractul sinalagmatic este defi nit în 
art. 1.171 NCC8, iar din cuprinsul său rezultă 
principiul reciprocităţii şi interdependenţei obli-
gaţiilor în contractele sinalagmatice. 

Acest principiu este caracteristica esenţială 
a acestui tip de contract, iar consecinţele ce 
decurg din el sunt: fi ecare parte are, în acelaşi 
timp, faţă de cealaltă parte, dubla calitate de 
debitor şi creditor; obligaţiile reciproce depind 
una de alta, fi ecare obligaţie este cauza juridică a 
celeilalte obligaţii.

Din această reciprocitate şi interdependenţă 
a obligaţiilor decurg anumite efecte specifi ce, 
care se afi rmă în trei situaţii:

a) În situaţia în care deşi una dintre părţi nu 
şi-a executat propria obligaţie, pretinde totuşi 
celeilalte părţi să şi-o execute pe a sa. Partea 
căreia i se pretinde executarea va putea să se 
opună, invocând excepţia de neexecutare a contrac-
tului.

b) Dacă una dintre părţi nu-şi execută în mod 
culpabil obligaţiile, cealaltă parte poate să ceară 
în justiţie rezoluţiunea contractului. Partea care şi-a 
executat obligaţiile sau este gata să şi le execute 
va avea de ales între a pretinde executarea silită 
a contractului ori a cere desfi inţarea sau înce-
tarea contractului, în toate cazurile putând cere 
şi despăgubiri.

5 Ibidem, p. 46.
6 Ibidem, p. 50; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Droit civil. Obligations. Contrat, ed. a treia, Ed. Litec, Paris, 1989, p. 9.
7 PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, Drept civil. Obligaţiile, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 

2009, p. 470.
8 „Contractul este sinalagmatic atunci când obligaţiile născute din acesta sunt reciproce şi interdependente. În caz contrar, 

contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi.”
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c) Dacă o parte se afl ă în imposibilitate for-
tuită de a executa contractul, acesta încetează, 
punându-se şi problema suportării riscurilor 
contractului, mai exact de a şti care dintre părţi 
va suporta consecinţele imposibilităţii fortuite 
de executare a uneia dintre cele două obligaţii 
reciproce.

Aşa cum am văzut, trăsătura esenţială a con-
tractelor este forţa obligatorie a acestora, iar apa-
rent, atât excepţia de neexecutare a contractului, 
rezilierea sau rezoluţiunea contractului sinalag-
matic, cât şi modul de soluţionare a riscului con-
tractului sunt neexecutări ale contractului.9

În acest sens s-ar putea afi rma că efectele 
specifi ce ale contractelor sinalagmatice repre-
zintă o abatere de la principiul forţei obligatorii 
a contractului. 

În realitate aceste efecte nu sunt în contra-
dicţie cu caracterul obligatoriu al contractului, 
ci se întemeiază pe acest caracter şi constituie 
sancţiuni specifi ce ale încălcării acestui prin-
cipiu.10

CAPITOLUL II
Excepţia de neexecutare a contractului
Secţiunea 1. Noţiune şi evoluţie istorică

Excepţia de neexecutare a contractului constă 
în posibilitatea pe care fi ecare parte contractantă 
o are de a refuza executarea obligaţiei sale atâta 
timp cât cealaltă parte nu a executat propria sa 
obligaţie.11 Ea apare ca un mijloc de presiune efi -
cient pentru a determina executarea corelativă, 
fără ca acela care o invocă să se expună riscului 
unei executări defi nitive sau insolvabilităţii parte-
nerului său contractual, prezentând totodată şi 
avantajul de a putea fi  exercitată fără intervenţia 
justiţiei.12 

Părţile care au încheiat un contract sinalag-
matic au posibilitatea de a stabili ordinea în care 

vor trebui să-şi execute prestaţiile reciproce, iar 
dacă nu au făcut-o, atunci executarea trebuie 
să fi e simultană: cumpărătorul este obligat să 
plătească preţul în momentul în care i se predă 
bunul; fi ecare copermutant trebuie să predea 
bunul la momentul în care i se predă bunul 
promis în schimb.

În literatura de specialitate excepţia de neexe-
cutare a contractului (exceptio non adimpleti contrac-
tus) a fost defi nită ca fi ind „un mijloc de apărare 
afl at la dispoziţia uneia dintre părţile contrac-
tului sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde 
executarea obligaţiei ce-i incumbă, fără ca par-
tea care pretinde această executare să-şi execute 
propriile obligaţii”.13

Cu totul surprinzător, deşi poartă o denumire 
în limba latină, exceptio non adimpleti contractus, 
instituţia nu-şi găseşte originea în dreptul roman 
şi sub forma sa generală ea nu a fost cunoscută 
la Roma.14 Acest lucru se datora formalismului 
excesiv existent în dreptul roman, însă existau 
câteva aplicaţii practice restrânse la unele cate-
gorii de contracte (emptio-venditio, locatio-conductio 
şi societas).

Abia în dreptul medieval s-a elaborat o 
adevărată teorie a excepţiei de neexecutare pen-
tru unele contracte sinalagmatice de către post-
glosatori, sub infl uenţa dreptului canonic, sensi-
bil faţă de preocupările morale, iar considerentul 
moral care a justifi cat admiterea ei, sub imboldul 
bunei-credinţe şi al respectării cuvântului dat, a 
fost aplicarea principiului non servanti fi dem non est 
fi des servanda. Cu alte cuvinte, „nu poate fi  ţinut 
să-şi îndeplinească obligaţia sa acela faţă de care 
cealaltă parte nu şi-a îndeplinit obligaţia sa” 
(Inadimpleti non est adimplendum).15

Stabilind principiul forţei obligatorii a con-
tractelor, chiar şi a celor neformaliste (ex nudo 
pacto oritur actio), ei o îndepărtau în caz de neexe-
cutare: frangenti fi dem non est fi des servanda.16

9 IOAN ADAM, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 87.
10 Ibidem.
11 IOAN ALBU, Drept civil. Contractul şi răspunderea contractuală, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 128.
12 JÓZSEF KOCSIS, Excepţia de neexecutare, sancţiune a neîndeplinirii obligaţiilor civile contractuale, în Dreptul nr. 4/1999, 

p. 3.
13 CONSTANTIN STĂTESCU, CORNELIU BÎRSAN, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ed. a IX-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2008, p. 86.
14 LIVIU POP, op. cit., p. 711.
15 DUMITRU C. FLORESCU, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Tratat, vol. I, Editura Universităţii Titu Maiorescu, 

Bucureşti, 2002, p. 199.
16 PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, op. cit., p. 471.
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Acest principiu nu a fost niciodată foarte 
ferm, iar asta nu pentru că regula morală este 
discutabilă, ci pentru că această morală justifi că 
cu uşurinţă comportamente mai puţin morale, 
oferind o cale perfi dă aceluia care vrea să scape 
de obligaţiile sale.

Evoluţia instituţiei a fost una contradicto-
rie, unele legislaţii consacrând-o în mod expres, 
cazul dreptului germanic, pe când altele, cazul 
dreptului francez, nu au consacrat-o. 

În schimb, doctrina şi jurisprudenţa franceze 
ofereau anumite mijloace alternative de rezol-
vare a problematicii: acţiunea în rezoluţiune, 
privilegiul vânzătorului, dreptul de retenţie, pre-
cum şi compensaţia între datoriile conexe.

cel francez, dreptul de retenţie are o sferă mult 
mai largă de aplicabilitate, nelimitându-se doar la 
ipoteza în care o parte ar avea obligaţia restituirii 
unui bun cu privire la care a efectuat anumite 
cheltuieli, ci dreptul de retenţie poate fi  opus 
în toate cazurile în care cele două obligaţii sunt 
născute din acelaşi raport juridic. Astfel stând 
lucrurile, se afi rmă că dreptul de retenţie com-
pletează excepţia de neexecutare unde obligaţiile 
trebuie să rezulte dintr-un contract sinalagmatic 
pentru a exista o legătură cauzală între obligaţii.17

Excepţia de neexecutare a contractului nu a 
benefi ciat de o reglementare generală sub impe-
riul Codului civil de la 1864, existând doar anu-
mite aplicaţii practice ale acestei instituţii despre 
care voi vorbi în secţiunile următoare. 

17 JÓZSEF KOCSIS, op. cit., p. 5.
18 LIVIU POP, IONUŢ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, op. cit., p. 272.

Nu este lipsit de sens să prezint care este 
raţiunea pentru care în Codul civil german 
este prevăzută în mod expres această instituţie: 
rezoluţiunea contractului are caracter subsidiar 
faţă de executarea acestuia şi un regim restric-
tiv de aplicabilitate, cu consecinţa acordării unei 
importanţe aparte excepţiei de neexecutare. De 
asemenea, în dreptul german, spre deosebire de 

Existenţa sa era dedusă din prevederea 
art. 1.020 din vechiul Cod civil unde era regle-
mentată rezoluţiunea contractului pentru caz 
de neexecutare culpabilă a obligaţiilor uneia 
dintre părţi, în virtutea argumentului a maiori 
ad minus.18 Or, dacă rezoluţiunea pronunţată la 
cererea uneia dintre părţi duce la desfi inţarea 
contractului, pentru acelaşi motiv, partea inte-
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resată poate doar să refuze executarea propriei 
obligaţii, consecinţă mult mai puţin gravă decât 
rezoluţiunea. 

În schimb, în noul Cod civil excepţia de 
neexecutare este reglementată la secţiunea a 6-a 
a capitolului dedicat remediilor neexecutării, sub 
titlul „Cauze justifi cate de neexecutare a obli-
gaţiilor contractuale”, printr-un singur articol, 
art. 1.556 C. civ., reprezentând o noutate legis-
lativă. 

Art. 1.556 C. civ. defi neşte excepţia de neexe-
cutare în felul următor:

„(1) Atunci când obligaţiile născute dintr-un 
contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una 
dintre părţi nu execută sau nu oferă executarea 
obligaţiei, cealaltă parte poate, într-o măsură 
corespunzătoare, să refuze executarea propriei 
obligaţii, afară de cazul în care din lege, din 
voinţa părţilor sau din uzanţe rezultă că cealaltă 
parte este obligată să execute mai întâi.

(2) Executarea nu poate fi  refuzată dacă, 
potrivit împrejurărilor şi ţinând seama de mica 
însemnătate a prestaţiei neexecutate, acest refuz 
ar fi  contrar bunei-credinţe.”

Acest articol constituie sediul general al 
materiei excepţiei de neexecutare; spre deose-
bire, Codul civil din 1864 reglementa această 
problemă de drept doar în anumite cazuri, în 
materia: vânzării (art. 1.322 C. civ.), a schimbului 
(art. 1.407 C. civ.), a depozitului (art. 1.619 C. 
civ.), însă doctrina şi practica judiciară din acea 
vreme erau unanime în a susţine aplicabilitatea 
ei generală în cazul tuturor contractelor sinala-
gmatice. Prin urmare, sarcina de a oferi un regim 
juridic unitar excepţiei de neexecutare i-a revenit 
doctrinei, care o defi neşte drept mecanismul de 
apărare al uneia dintre părţile contractului sina-
lagmatic pentru cazul în care i se pretinde exe-
cutarea obligaţiei asumate, fără ca partea care 
pretinde această executare să-şi execute propria 
obligaţie.19

Secţiunea a 2-a. Aplicaţii practice

În Codul civil de la 1864 nu există un text 
general care să reglementeze excepţia de neexe-

cutare a contractului, dar ea este consacrată în 
câteva cazuri, precum în materie de vânzare, de 
schimb şi depozit remunerat. A revenit litera-
turii de specialitate şi practicii judiciare rolul de 
a elabora o teorie generală a excepţiei de neexe-
cutare.

Prevederile legale care reprezentau aplicaţii 
ale excepţiei de neexecutare erau următoarele:

a) art. 1.322 C. civ. în materie de vânzare 
dispunea: „Vânzătorul nu este dator să predea 
lucrul, dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul şi 
nu are dat de vânzător un termen pentru plată.” 
Tot aşa şi cumpărătorul are dreptul de a opune 
excepţia de neexecutare, art. 1.364 C. civ.

b) art. 1.407 C. civ. în materie de schimb dis-
punea: „Dacă unul din copermutanţi a primit 
lucrul lui dat în schimb, şi în urmă probează că 
celălalt contractant nu este proprietar al acelui 
lucru, nu poate fi  constrâns a preda pe cel ce 
dânsul a promis, ci numai a întoarce pe cel 
primit.”

c) art. 1.619 C. civ. în materie de depozit 
dispunea: „Depozitarul poate să oprească de-
pozitul până la plata integrală cuvenită lui din 
cauza depozitului.”

În anul 1920 Dimitrie Alexandresco, dorind 
să curme orice discuţie referitoare la acest 
subiect, sugera printr-un scurt articol20 necesi-
tatea existenţei unui text consacrat excepţiei de 
neexecutare. De asemenea, pentru prima dată 
în doctrina noastră a adus anumite explicaţii 
apte a justifi ca mecanismul său şi a oferit câteva 
lămuriri. Explicând această excepţie, Alexan-
dresco afi rma că „ea este un fel de excepţie de 
dol, care se rezumă într-un drept de retenţie, 
deşi ea nu este numai o aplicare a acestui drept”. 

Dimitrie Alexandresco prezintă în acest 
studiu câteva citate latine care explică şi mai 
bine justeţea şi profunzimea acestei instituţii. În 
această ordine de idei, este citată afi rmaţia unui 
mare părinte al bisericii latine, Tertulian, care 
zicea foarte bine în această privinţă:

„Ineptum est pretium non exibere, manum ad merces 
mittere.”

19 A se vedea CONSTANTIN STĂTESCU, CORNELIU BÎRSAN, op. cit., p. 86.
20 DIMITRIE ALEXANDRESCO, Excepţia de neexecutare a contractului, în Dreptul nr. 20/1920, pp. 229 – 230.
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De asemenea, Domat afi rma:

„Si l’acheteur ne paye au terme, et que le vendeur 
n’ait pas encore fait la délivrance, il peut retenir la chose 
vendue par forme de gage jusqu’au paiement.”

În opinia autorului, faptul de a cere lucrul 
fără a plăti preţul este contrar nu numai echităţii, 
dar şi moralei, fi ind în contradicţie cu respec-
tarea cuvântului dat, principiu care călăuzea 
materia contractelor în acele vremuri timpu-
rii. Într-o altă exprimare este înfrântă credinţa 
celeilalte părţi.

Potrivit susţinerilor autorului, originea ex-
cepţiei de neexecutare a contractului s-ar regăsi 
în legea 21, Cod, De pactis, 2.3: „nisi ea quae placita 
sunt, ad implere, paratus sit.” 

Autorul mai prezintă şi două aplicaţii practice 
ale acestui mecanism, împrumutate din codul 
austriac, care erau consacrate în Codul Cali-
mach21. Este vorba de articolele 1.409 şi 1.424 
referitoare la contractul de vânzare, al căror text 
sună în felul următor:

Art. 1.409 Cod Calimach: „Acel ce voeşte să 
ceară trădarea lucrului, trebue mai întâi să-şi îm-
plinească datoria sa, sau să fi e gata a o împlini.”

Art. 1.424 Cod Calimach: „Cumpărătorul este 
dator să primească lucrul îndată şi să plătească 
tot odată şi preţul lui în bani, căci într-alt chip 
poate vânzătorul să oprească lucrul.”

Dimitrie Alexandresco oferă în încheierea 
articolului o defi niţie a acestei instituţii, pe care 
o propune să fi e înscrisă în viitorul cod civil al 
României mari: „Într-un contract sinalagmatic 
sau bilateral, una din părţi poate să refuze exe-
cutarea obligaţiei sale, până când cealaltă parte 
va oferi de a executa pe a sa, dacă această din 
urmă este exigibilă.”

Secţiunea a 3-a. Condiţii de exercitare

La fel ca pentru majoritatea instituţiilor, 
excepţia de neexecutare trebuie să întrunească 
mai multe condiţii, mai mult sau mai puţin con-
strângătoare.

1. Obligaţiile reciproce ale părţilor să aibă un izvor 
unic, deci să rezulte din acelaşi raport sinalagmatic. 

Contractul sinalagmatic este domeniu natu-
ral al excepţiei de neexecutare, în afară de cazul 
în care voinţa părţilor o elimină. Uneori, părţile 
au prevăzut o cronologie a obligaţiilor reciproce 
care exclude executarea acţiune contra acţiune, 
„îmi dai, îţi dau”.22 De exemplu, alături de vân-
zarea în numerar, în care se exercită excepţia de 
neexecutare, există vânzările pe credit, în care 
plata preţului este amânată în raport cu predarea 
bunului: este evident că vânzătorul nu va putea 
refuza predarea bunului pe motiv că cumpărăto-
rul nu a plătit, deoarece acesta nu trebuie să plă-
tească în numerar.

Pentru a se putea invoca excepţia de neexe-
cutare, pe lângă faptul că două persoane trebuie 
să aibă una faţă de cealaltă atât calitatea de credi-
tor, cât şi de debitor, este necesar ca obligaţiile 
reciproce existente între ele să îşi aibă izvorul în 
acelaşi raport juridic sinalagmatic; numai în acest 
mod se explică conexitatea juridică existentă 
între obligaţiile reciproce ale celor două părţi. 
Nu este obligatoriu să fi e vorba de un contract 
sinalagmatic, raportul juridic putând avea alt 
izvor, cum ar fi  un fapt juridic licit (gestiunea de 
afaceri) ori desfi inţarea unui contract. 

Există însă şi obligaţii care, deşi fac parte din 
conţinutul aceluiaşi raport juridic sinalagmatic, 
sunt incompatibile cu acest mecanism: refuzul 
de executare a unor obligaţii este interzis de nor-
mele legale imperative în vederea protecţiei unei 
categorii de persoane23; tot aşa, excipiensul nu 
poate refuza restituirea unui bun care ar paraliza 
buna funcţionare a unui serviciu public, cum ar 
fi  cazul unei exproprieri urgente pentru cauză 
de utilitate publică sau cazul obligaţiilor al căror 
obiect a dispărut din cauză de forţă majoră etc.

2. Să existe o neexecutare, chiar parţială, dar sufi -
cient de importantă din partea celui împotriva căruia se 
invocă excepţia de neexecutare. 

Dacă partea neexecutată din contract a fost 
considerată cauza esenţială a acestuia, atunci 
partea care nu este în culpă poate cere chiar des-
fi inţarea contractului prin rezoluţiune. În lite-
ratura de specialitate franceză s-a arătat că un 

21 Excepţia non adimpleti contractus era admisă în termeni expreşi de unele legiuiri străine, de exemplu de codul german, de 
codul italian, de codul saxon de la 1863 – abrogat, de codul federal al obligaţiilor din Elveţia, de codul general al bunurilor pentru 
Regatul Muntenegrului, de codul civil japonez de la 1896.

22 PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, op. cit., p. 473.
23 Spre pildă, obligaţia angajatorului de a plăti salariul, reglementată de dispoziţiile dreptului muncii.
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contractant care primeşte o prestaţie parţială nu 
va putea abuza de invocarea excepţiei de neexe-
cutare pentru a se elibera de executarea propriei 
obligaţii. În acest sens, s-a statuat că în caz de 
neexecutare parţială, acela care a primit prestaţia 
parţială nu va putea suspenda executarea pro-
priei prestaţii decât proporţional cu partea din 
obligaţie care nu i-a fost executată de cealaltă 
parte contractantă. Acceptând o plată parţială 
înseamnă că a renunţat implicit la avantajele pe 
care i le conferă principiul indivizibilităţii plăţii, 
soluţia fi ind în conformitate şi cu regula pro-
porţionalităţii.

Acest lucru este subliniat şi în noul Cod civil 
prin sintagma „într-o măsură corespunzătoare”. 
Neexecutarea trebuie să prezinte o anumită 
gravitate pentru a justifi ca invocarea excepţiei. 
Dreptul de a refuza executarea nu mai poate 
subzista în situaţiile în care ar fi  vorba de obli-
gaţii de minimă importanţă pe care debitorul 
nu le-a executat, dar acest lucru este de resor-
tul judecătorilor de fond care vor aprecia dacă 
neexecutarea priveşte o obligaţie sufi cient de 
importantă.24

Cauza neexecutării obligaţiei sau a obligaţiilor 
de către cealaltă parte, în principiu, nu are vreo 
relevanţă, deşi uneori constă în culpa debitoru-
lui. Neexecutarea poate fi  determinată de un caz 
de forţă majoră care îl împiedică temporar pe 
celălalt contractant să execute ceea ce datorează; 
în schimb, atunci când forţa majoră determină o 
imposibilitate defi nitivă de executare, se va pune 
problema caducităţii şi a suportării riscurilor 
contractuale, neputându-se recurge la invocarea 
excepţiei de neexecutare.25

Excepţia de neexecutare poate fi  invocată 
indiferent că este vorba de o neexecutare totală 
sau parţială a obligaţiilor reciproce. Desigur, 
această afi rmaţie este susceptibilă de nuanţări, 
dar regula este aceasta. De altfel, o executare 
parţială, din punct de vedere juridic, este tot o 
neexecutare. Ca argument, art. 1.101 din Codul 
civil de la 1864 consacra principiul indivizibi-
lităţii plăţii, în sensul că debitorul nu-l poate sili 
pe creditor să primească doar o parte din datorie, 
chiar în ipoteza în care prestaţia este divizibilă.

Nu în ultimul rând, excepţia de neexecutare 
se impune a fi  invocată cu bună-credinţă, pentru 
a nu fi  deturnată de la scopul său defensiv şi să 
devină un instrument de şantaj.

3. Neexecutarea să nu se datoreze faptei celui ce 
invocă excepţia, faptă care l-a împiedicat pe celălalt să-şi 
execute obligaţia. 

Dacă cel care invocă excepţia de neexecutare 
a contractului a împiedicat-o pe cealaltă parte 
să-şi execute obligaţia, acesta săvârşeşte un abuz 
de drept a cărui sancţiune ar putea fi  refuzul 
ocrotirii dreptului ce s-a născut din contractul 
respectiv. Un astfel de comportament contra-
vine bunei-credinţe putând astfel duce la inefi -
cacitatea excepţiei de neexecutare.

4. Părţile să nu fi  convenit un termen de executare 
a uneia dintre obligaţiile reciproce. În caz contrar, dis-
pare temeiul excepţiei, simultaneitatea de executare a 
obligaţiilor. Raportul juridic sinalagmatic trebuie să 
presupună prin natura sa regula executării simultane a 
obligaţiilor reciproce ale celor două părţi.

Pentru ca excepţia de neexecutare să fi e efi -
cace este necesar ca executarea obligaţiilor reci-
proce ale părţilor să aibă loc în acelaşi moment 
sau cel mult imediat una după alta. Cazul 
tipic este cel al contractului de vânzare când 
cumpărătorul plăteşte preţul la momentul la 
care vânzătorul îi predă bunul cumpărat; dacă 
unul dintre ei nu execută obligaţia sa, celălalt va 
putea suspenda executarea propriei obligaţii.

Există însă şi raporturi sinalagmatice con-
tractuale în care din diferite cauze, cum ar fi  
unele uzanţe, regula simultaneităţii executării 
obligaţiilor este înfrântă şi prin urmare, una 
dintre părţi va trebui să execute prima prestaţiile 
contractate, ceea ce duce la înlăturarea facultăţii 
de a uza de acest mecanism: la restaurant, plata 
serviciilor se face, de regulă, după consumaţie; 
hotelierul îşi îndeplineşte obligaţiile contractu-
ale faţă de voiajor şi îi prezintă nota de plată 
doar la plecarea acestuia; cazul contractului de 
muncă etc.

Chiar şi în cazul contractelor în care obligaţiile 
părţilor sunt afectate de un termen, deci simul-
taneitatea este înlăturată, este posibilă admiterea 

24 Curtea de Casaţie, s. I, dec. din 2 iunie 1941, în Pandectele române, 1944, partea I, p. 68 şi urm. (notată de V. Veniamin).
25 LIVIU POP, op. cit., p. 718.
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excepţiei, cu condiţia ca obligaţia cu termen a 
celui împotriva căruia se invocă să devină exi-
gibilă înaintea exigibilităţii obligaţiilor contrac-
tuale aparţinând excipiensului. Singura precizare 
care se impune este că în acest caz excepţia de 
neexecutare poate fi  invocată doar de cel a cărui 
obligaţie devine scadentă mai târziu.26 

5. Pentru invocarea excepţiei de neexecutare nu se 
cere ca debitorul să fi  fost pus în întârziere. Totuşi, 
punerea în întârziere va fi  utilă în fapt pentru a stabili 
neexecutarea care să justifi ce excepţia şi buna-credinţă a 
celui care o invocă.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, 
excepţia de neexecutare se invocă, direct între 
părţile contractante, de către partea contrac-
tantă îndreptăţită, în puterea sa, fără inter-
venţia judecătorului, fi ind vorba de o instituţie a 
justiţiei private. Desigur că ea poate fi  invocată şi 
în faţa instanţei de judecată, ca mijloc de apărare 
a pârâtului. Într-o astfel de ipoteză instanţa de 
judecată, la cererea pârâtului, fi e va respinge 
acţiunea în executare introdusă de reclamant, fi e 
va dispune, după caz, obligarea lui însuşi la exe-
cutarea obligaţiei proprii, stabilind un termen în 
acest scop.27

 Secţiunea a 4-a. Efectele excepţiei 
de neexecutare

Excepţia de neexecutare a contractului nu 
suprimă forţa obligatorie a contractului. Con-
tractul rămâne valabil şi părţile rămân obligate 
la executarea sa. Efectele excepţiei de neexecu-
tare sunt temporare. Prin invocarea excepţiei 
de neexecutare se suspendă forţa obligatorie a 
contractului. Fiecare dintre părţi poate invoca 
excepţia de neexecutare fără a fi  obligată să se 
adreseze instanţei de judecată. Prin invocarea 
excepţiei de neexecutare fi ecare dintre părţi 
este îndreptăţită să refuze executarea obligaţiei 
fără să poată fi  trasă la răspundere pentru întâr-
zierea executării. Excepţia de neexecutare poate 
fi  invocată şi în faţa instanţei. Dacă una dintre 
părţile contractului se adresează instanţei de 
judecată solicitând executarea contractului şi 

cealaltă parte invocă excepţia, atunci instanţa 
va trebui să respingă acţiunea. Practic, această 
excepţie paralizează dreptul celeilalte părţi de a 
cere executarea contractului.28

Excepţia de neexecutare suspendă (provi-
zoriu) executarea prestaţiei celui care o invocă, 
contractul rămânând temporar neexecutat. 
Acest mecanism permite autorului său să facă 
presiune asupra partenerului său contractual 
pentru a obţine executarea obligaţiei, dar ea nu 
rezolvă problema neexecutării în mod defi ni-
tiv.29 Cel împotriva căruia se invocă excepţia va 
fi  lipsit de prestaţiile celui care invocă excepţia, 
astfel că va fi  tentat să treacă la executare pentru 
a benefi cia de efectele contractului pe care le-a 
avut în vedere la momentul încheierii.

Această excepţie poate fi  opusă nu numai 
celeilalte părţi, dar şi tuturor persoanelor ale 
căror pretenţii se întemeiază pe acel contract. 
De aceea, ea poate fi  invocată şi faţă de un cre-
ditor al celeilalte părţi care solicită obligarea la 
executare pe calea acţiunii oblice. Însă nu poate 
fi  opusă terţilor care invocă un drept propriu şi 
distinct născut din contractul respectiv.30

Acela care invocă excepţia de neexecutare nu 
contestă creanţa partenerului său, ci din con-
tră, invocarea excepţiei apare ca o recunoaştere 
implicită a creanţei celuilalt contractant şi, în 
acelaşi timp, ca o confi rmare implicită a hotărârii 
celui ce invocă excepţia de a-şi executa propriile 
obligaţii în momentul când şi partenerul con-
tractual îşi va executa prestaţiile asumate.31

Efectele excepţiei sunt pur defensive, con-
tractantul care o invocă se limitează la a refuza 
să-şi plătească datoria; ele sunt şi pur tempo-
rare, aşa cum am mai amintit, deci obligaţia sus-
pendată îşi reia efectul când cocontractantul îşi 
execută obligaţia.32

Concluzionând, excepţia de neexecutare nu 
are ca efect nici desfi inţarea contractului afl at în 
discuţie, nici stingerea obligaţiilor părţilor, cum 
se întâmplă în cazul rezoluţiunii şi al rezilierii 
contractelor.

26 A se vedea JÓZSEF KOCSIS, op. cit., p. 15.
27 LIVIU POP, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 77.
28 R. SANILEVICI, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1976, p. 87. 
29 IOAN ADAM, op. cit., p. 91.
30 LIVIU POP, Drept civil. Teoria..., ed. cit., p. 77.
31 JÓZSEF KOCSIS, op. cit., p. 16.
32 Spre exemplu, constructorul pe care benefi ciarul nu-l plăteşte poate suspenda lucrările; din moment ce benefi ciarul îşi 

execută obligaţiile, el trebuie să le îndeplinească pe ale sale, nefi ind eliberat.
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 Secţiunea a 5-a. Califi care juridică 
şi scopurile sale

Excepţia de neexecutare este un mijloc de 
apărare sau de protejare a creditorului, căci 
având dreptul să refuze efectuarea prestaţiei, el 
evită concursul eventual al celorlalţi creditori 
chirografari ai cocontractantului său, constituind 
astfel o situaţie privilegiată.33 Dacă vânzătorul ar 
fi  obligat să predea lucrul deşi n-a primit preţul, 
pentru realizarea creanţei sale, el ar veni în con-
curs cu ceilalţi creditori ai cumpărătorului. În 
acelaşi timp, dacă este invocată în proces de 
către pârât pentru a obţine respingerea acţiunii 
în executare introdusă de cealaltă parte, ea con-
stituie o apărare de fond.

Se mai susţine de unii autori că dacă obiectul 
obligaţiei este un bun mobil, individual determi-
nat, excepţia de neexecutare produce un efect 
asemănător gajului, cu deosebirea, printre altele, 
că creditorul nu poate vinde lucrul pentru a fi  
plătit din preţul obţinut, ca în cazul gajului.

În altă ordine de idei, excepţia de neexecutare 
are un caracter cominator foarte efi cace, fi ind 

un mijloc important de presiune asupra celuilalt 
contractant, în măsura în care acesta din urmă 
are nevoie de prestaţia corelativă a celuilalt, el 
va fi  constrâns să treacă imediat la realizarea 
prestaţiei la care este îndatorat.34

Fiind o instituţie a justiţiei private, excepţia 
de neexecutare este un mijloc foarte ieftin, chiar 
gratuit, care permite evitarea unui proces pen-
tru a obţine contraprestaţiile convenite sau pen-
tru executarea completă a contractului. Atunci 
când contraprestaţia este de valoare mai mică 
sau neexecutarea este doar parţială, acţiunea în 
justiţie este prea oneroasă şi inefi cace.

O altă funcţie pe care o îndeplineşte, în 
strânsă legătură cu funcţia de apărare a părţii care 
o invocă, este funcţia de garanţie, asemănătoare 
cu cea îndeplinită de dreptul de retenţie. Funcţia 
de garanţie este şi mai vizibilă când prestaţia 
datorată creditorului constă în remiterea unui 
bun în temeiul unui contract translativ de pro-
prietate.35 

Notar stagiar KOZMA Zorán-Antal
Camera Notarilor Publici Galaţi

33 T. R. POPESCU, P. ANCA, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifi că, Bucureşti, 1968, p. 137.
34 În acelaşi sens, LIVIU POP, Drept civil. Teoria..., ed. cit., p. 78.
35 De exemplu, vânzătorul neplătit refuză să predea bunul vândut până în momentul în care i se va plăti preţul.
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Acte normative de interes 
general publicate în perioada 

ianuarie – februarie 2017

Buletin legislativ ianuarie 2017

I.   Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

• LEGI

Legea nr. 1/2017 
privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum 

şi pentru modifi carea şi completarea unor acte 
normative 

– M. Of. nr. 15/6.01.2017

Legea nr. 2/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fi scal şi pentru 
modifi carea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii

– M. Of. nr. 36/12.01.2017

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2017 
privind unele măsuri fi scal-bugetare, precum 

şi modifi carea şi completarea unor acte norma-
tive

– M. Of. nr. 16/6.01.2017

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 

pentru modifi carea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fi scal

– M. Of. nr. 16/6.01.2017

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2017 

privind prorogarea termenului de depunere a 
declaraţiilor fi scale şi de plată a creanţelor fi scale 
scadente la data de 25 ianuarie 2017

– M. Of. nr. 63/25.01.2017

• ORDINE

  Ordinul ministrului afacerilor externe 
nr. 2.483/2016 

privind ieşirea din vigoare a unor tratate 
internaţionale

– M. Of. nr. 13/6.01.2017

  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţio-
nale de Administrare Fiscală şi preşe-
dintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 3.697/727/2016 

pentru aprobarea Procedurii de exceptare 
de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate a persoanelor fi zice care nu au calitatea 
de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului 
formularului 603 „Declaraţie pe propria răspun-
dere pentru exceptarea de la plata contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate”

– M. Of. nr. 65/26.01.2017

II.  Jurisprudenţă relevantă 

•  DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI 
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 34/2016 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri 

prealabile cu privire la următoarea problemă 
de drept: „În interpretarea şi aplicarea dis-
poziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la 
art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 
din Codul civil, comunicarea, prin poştă elec-
tronică, de către angajator a deciziei de con-
cediere individuală emise potrivit art. 76 din 
Codul muncii reprezintă o modalitate de comu-
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nicare aptă din punct de vedere procesual să 
declanşeze curgerea termenului de contestare 
jurisdicţională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) 
din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din 
Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) 
din Codul de procedură civilă, fi ind aplicabile 
ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) 
din Codul de procedură civilă? În condiţiile 
unui răspuns afi rmativ la prima întrebare, deci-
zia comunicată prin poştă electronică trebuie 
să respecte cerinţele formale impuse de Legea 
nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă 
electronică, sau este sufi cientă transmiterea 
deciziei în format accesibil electronic (în speţă 
document pdf)?”

– M. Of. nr. 18/9.01.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 32/2016 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri preala-

bile cu privire la modul de interpretare şi aplicare 
a „dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) 
lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, precum 
şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) 
din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare, art. 8 din Ordi-
nul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 6.239/2012, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, art. 8 din Ordinul minis-
trului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, şi art. 8 
din Ordinul ministrului educaţiei naţionale 
nr. 4.895/2014, cu modifi cările ulterioare, 
respectiv dacă, din interpretarea acestor arti-
cole, rezultă că orele de educaţie fi zică efec-
tuate de învăţători sau de profesori pentru 
învăţământul primar se cuprind în norma 
didactică a acestora sau se plătesc separat, cu 
ora”

– M. Of. nr. 79/30.01.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 619/ 
2016 [A] 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 
alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor

– M. Of. nr. 6/4.01.2017

  Decizia Curţii Constituţionale nr. 623/ 
2016 [A/R] 

referitoare la excepţia de neconstituţionali-
tate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, 
art. 5 alin. (2), art. 6 – 8, în special art. 8 
alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea 
nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate 
prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

– M. Of. nr. 53/18.01.2017

  Decizia Curţii Constituţionale nr. 667/ 
2016 [A] 

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor art. I pct. 2 [referitor la art. 21 
alin. (22)] din Legea pentru modifi carea Legii 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

– M. Of. nr. 57/ 19.01.2017

•  HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 [A] 
în Cauza Cazan împotriva României
– M. Of. nr. 36/12.01.2017

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 
în Cauza M.C. şi A.C. împotriva României
– M. Of. nr. 61/20.01.2017

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 
în Cauza Stepanian împotriva României
– M. Of. nr. 65/26.01.2017

 Decizie a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2015 
în Cauza Marius Iorga împotriva României
– M. Of. nr. 68/26.01.2017
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I.   Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 
privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 13/2017 pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, precum şi pentru modifi carea 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

– M. Of. nr. 101/5.02.2017

• ORDINE

 Ordinul ministrului fi nanţelor publice 
nr. 164/2017 
pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a 

erorilor din documentele de plată întocmite de 
debitori privind obligaţiile fi scale

– M. Of. nr. 108/8.02.2017

II.  Jurisprudenţă relevantă 

•  DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI 
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 19/2016 [A] 
privind examinarea recursului în interesul 

legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii 
de Apel Braşov referitor la interpretarea şi apli-
carea prevederilor art. 457 din Codul de proce-
dură civilă – soluţia instanţei de control judiciar 
în ipoteza în care partea exercită o cale de atac 
greşită, diferită de cea corect menţionată în dis-
pozitivul hotărârii atacate

– M. Of. nr. 103/6.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 36/2016 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile cu privire la următoarea chestiune de 
drept: „Dispoziţiile art. 4 din Legea contencio-
sului administrativ nr. 554/2004, cu modifi cările 
şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), 
permit invocarea unei excepţii de nelegalitate 
direct în recurs sau acestea conţin o limitare, 
restricţie, raportat la momentul la care se poate 
invoca excepţia de nelegalitate?”

– M. Of. nr. 104/7.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 42/2016 [A] 
privind examinarea sesizării formulate de 

Tribunalul Galaţi – Secţia I civilă, în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la 
chestiunea de drept referitoare la interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I 
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pen-
tru fi nalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv 

LEGI

ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE 
GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDINE

DECIZII

HOTĂRÂRI ALE 
GUVERNULUI ROMÂNIEI

Buletin legislativ februarie 2017
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în perioada regimului comunist în România, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, prin 
raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 
pct. 6 din acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, repu-
blicată, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Con-
venţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale

– M. Of. nr. 105/7.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 43/2016 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referi-
toare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 
15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare 
şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România, aprobată cu modifi cări 
şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare

– M. Of. nr. 107/7.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 33/2016 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri preala-

bile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), 
art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 124/2014 
privind unele măsuri referitoare la veniturile de 
natură salarială ale personalului plătit din fon-
duri publice, cu modifi cările ulterioare

– M. Of. nr. 108/8.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 16/2016 [A] 
cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară 

a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) 
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, repu-
blicată, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea conten-
ciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare, şi art. 109 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată

– M. Of. nr. 110/9.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 37/2016 [A] 
privind examinarea sesizării formulate de 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă 
şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea 
acţiunii în constatare a raportului de muncă şi 
a efectelor acestuia pentru recunoaşterea juris-
dicţională a tuturor drepturilor legale derivând 
din desfăşurarea raporturilor de muncă (rapor-
turi încetate anterior sesizării instanţei), pentru 
persoana fi zică care a prestat muncă pentru şi 
sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîn-
deplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere a 
contractului individual de muncă în formă scrisă

– M. Of. nr. 114/10.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală – 
nr. 2/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea de principiu a problemei de 
drept: „dacă în interpretarea şi aplicarea formei 
agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în 
vigoare anterior anului 2014) este sufi cient ca 
făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu consta-
tarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent 
dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură 
cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau 
sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei 
agravate este condiţionată de săvârşirea infracţi-
unii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de 
serviciu privind constatarea sau sancţionarea 
contravenţiilor”

– M. Of. nr. 135/22.02.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 3/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile privind interpretarea şi aplicarea dis-
poziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea 
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locu-
inţe, trecute în proprietatea statului, cu modi-
fi cările ulterioare, coroborate cu art. 37 din 
Normele metodologice privind aplicarea Legii 
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 
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trecute în proprietatea statului, stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate

– M. Of. nr. 142/24.02.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 764/ 
2016 [A] 
asupra sesizării de neconstituţionalitate a dis-

poziţiilor art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2015 privind înfi inţarea Gărzilor fores-
tiere

– M. Of. nr. 104/7.02.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 697/ 
2016 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul fami-
liei, în redactarea anterioară modifi cării acestora 
prin Legea nr. 288/2007 pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

– M. Of. nr. 138/23.02.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 19/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordo-

nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 
privind modifi carea titularilor dreptului de 
administrare a unor imobile afl ate în domeniul 
public şi privat al statului şi pentru modifi carea 
unor acte normative

– M. Of. nr. 151/28.02.2017

III.  Acte referitoare la activitatea 
altor profesii liberale

 Hotărârea Consiliului Camerei Audito-
rilor Financiari din România nr. 4/2017 
privind aprobarea Registrului public al audi-

torilor fi nanciari din România, la 31 decembrie 
2016

– M. Of. nr. 102/6.02.2017

 Hotărârea Consiliului Camerei Audito-
rilor Financiari din România nr. 117/2017 
privind aprobarea Listei auditorilor fi nan-

ciari care au fost autorizaţi în alt stat membru al 
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Eco-
nomic European ori în Confederaţia Elveţiană 
şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a 
profesiei de auditor fi nanciar în România

– M. Of. nr. 117/10.02.2017

Selecţie realizată de 
Mihaela CIOCHINĂ
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L’expérience nous montre que les débuts d’année com-
mencent, souvent, avec des modifi cations législatives dans 
le domaine fi scal, résultat de l’analyse de l’exercice fi nancier 
de l’année précédente, mais aussi de visions ou de politiques 
fi scales nouvelles. Étant donnée l’intention du Gouvernement 
de la Roumanie d’adopter un Code économique, qui centralise et 
mette en accord les plus importants actes normatifs du domaine 
fi scal et économique, l’Union Nationale des Notaires Publics a 
montré toute sa disponibilité d’y coopérer, étant cooptée dans 
le groupe de travail établi au niveau du Ministère des Finances 
publiques, afi n de formuler des avis et des observations sur 
les questions fi scales et économiques à incidence notariale, où 
l’expérience du corps notarial ne saurait être ignorée.

Beaucoup des normes fi scales intéressent, de manière 
directe, le corps des notaires aussi, tant de la perspective du 
professionnel–contribuable, que de celle de la personne chargée 
de calculer, collecter et virer les différents impôts dus au budget 
de l’État. Il est absolument nécessaire de connaître les charges 
fi scales, ainsi que les délais à l’intérieur desquels il faut les 
exécuter pour le bon déroulement de l’activité notariale, mais 
aussi de la gestion de la comptabilité du bureau notarial. Pour 
cette raison, l’Union Nationale des Notaires Publics a décidé, 
depuis l’année passée, de venir à votre aide, en concluant, 
à cet effet, un partenariat avec le groupe de conseil fi scal 
SOTER & PARTNERS. Les objectifs de ce partenariat sont 
multiples. On vise en particulier votre information immédiate 
lors de l’apparition de nouveautés fi scales avec incidence pour 
l’activité notariale. Puis, lorsque la complexité de la norme 
fi scale l’exige, on dresse des analyses détaillées qui facilitent sa 
compréhension et sa mise en application, celles-ci vous étant 
envoyées régulièrement. Enfi n, dans la mesure où vous estimez 
qu’il y a des situations juridiques en matière fi scale qui exigent 

Chers collègues,
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du Règlement visant l’organisation et le déroulement de 
l’examen ou du concours pour changer les sièges. Leur 
fi nalisation et l’adoption des modifi cations né-
cessaires représentent un impératif  du bon fonc-
tionnement de l’institution notariale, raison pour 
laquelle elles représentent une priorité pour 
l’Union Nationale des Notaires Publics.

Chers collègues,

Au début de l’année, je vous conjure de 
continuer à dérouler notre activité, ensemble, en 
conformité avec les exigences professionnelles 
connues, que nous avons reprises et acceptées 
depuis le moment de notre nomination au poste, 
de sorte à représenter des modèles pour ceux 
qui aspirent à cette profession, mais aussi pour 
les citoyens de notre pays. 

des clarifi cations et des interprétations détaillées, 
je vous conjure de nous les faire savoir pour les 
pouvoir analyser, de sorte que votre information 
soit correcte et prompte. 

Suite aux récentes modifi cations législatives 
apportées à la Loi n° 36/1995 des notaires 
publics et de l’activité notariale, on exige 
aussi une harmonisation urgente de certains 
règlements, de sorte que l’Union Nationale 
des Notaires Publics a créé une commission 
qui a déjà démarré les procédures visant la 
modifi cation, en principal, du Règlement pour 
la mise en application de la loi des notaires publics et 
de l’activité notariale n° 36/1995, mais aussi du 
Règlement visant l’organisation et le déroulement de 
l’examen ou du concours pour devenir notaire stagiaire, 
du Règlement visant l’organisation et le déroulement de 
l’examen ou du concours pour devenir notaire public, 

Notaire public Dumitru Viorel Mănescu
Président de l’Union Nationale des Notaires Publics de Roumanie



De l’histoire du notariat

D
ans l’espace roumain il a toujours eu une réticence 
à dresser des testaments. Proportionnellement par-
lant, en Transylvanie, où l’éducation a toujours été 

plus rigoureuse, le nombre des testaments, indépendamment de 
la condition sociale de la personne, est plus grand que dans le 
Vieux Royaume. Un cas au Banat, lié aux circonstances générées 
par la Première Guerre mondiale, relève le désir d’une personne 
enrôlée dans l’armée austro-hongroise de laisser les choses en 
bon ordre chez soi, par un testament verbal. Malheureusement, 
sa validité a été contestée et, par la suite, il a été annulé par l’in-
stance.

Ion Berzava, enrôlé au début de la guerre, dresse un testa-
ment verbal, en présence de cinq témoins, par lequel il lègue 
toute sa fortune à sa mère. Il n’est pas revenu de la guerre et, le 
18 septembre 1924, il fut déclaré mort. Une année plus tard, en 
1925, le testament a été discuté devant le notaire public d’Oraviţa  
(l’héritage visait des immeubles dans la commune de Broşteni, 
Caraş Severin, en valeur de 40 000 lei). Y ont participé : la mère 
du défunt (qui accepte le testament, en tant qu’héritier universel), 
sa veuve et deux cousins germains paternels. Ceux-ci rejettent 
le testament et le notaire les conseille d’engager des poursuites. 
Mais les personnes mécontentes ne se sont pas dépêchées à agir 
dans les délais prévus. Entre-temps, l’héritière meurt et, à son 
tour, lègue ce qu’elle avait reçu par le testament verbal de son 
fi ls à un neveu de la part de sa sœur. Enfi n, une autre année plus 
tard, en 1926, les personnes mécontentes ouvrent les poursuites 
pour invalider le testament. La première requérante est la veuve 
du soldat. Celle-ci considérait que l’héritage lui revenait dans 
son intégralité, parce que la fortune provenait du grand-père 
du défunt. Les co-requérants étaient, à son avis, « des cousins 
secondaires », c’est-à-dire parents du cinquième degré, n’ayant 
aucun droit à l’héritage parce que, pour eux, la fortune succes-
sorale avait perdu son caractère linéaire. Mais après une ana-
lyse de la généalogie de la famille, on a constaté que les cousins 
requérants étaient cousins germains, et, par conséquent, avaient 
vocation d’héritiers. En 1928 et 1929, on appelle aux auditions 
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les cinq témoins, qui avaient assisté à l’énoncé 
du testament.

Le premier, âgé de 70 ans, déclare que les 
choses s’étaient passées 14 ans auparavant et le 
défunt avait dit : « dans l’éventualité de sa mort, 
il laisse toute sa fortune à sa mère ». Il ne se 
souvenait pas le défunt dire qu’il s’agissait d’un 
testament, ni si l’on avait écrit des documents. 
S’il existait un tel document et s’il le voyait, il au-
rait probablement reconnu sa signature, conclut 
le premier témoin. Les parties ont renoncé au 
témoignage de cette personne.

Le deuxième, âgé de 46 ans, greffi er au notar-
iat, a reproduit les dires du défunt : « je déclare 
laisser toute la fortune que j’ai de mon père à ma 
mère, si je tombe au front ». Le même témoin 
avait précisé qu’on avait choisi cette forme parce 
qu’« il n’avait pas eu le temps de dresser le tes-
tament par écrit » ; mais il avait ajouté que, une 
fois lui-même revenu de la guerre, il avait rédigé 
« une déclaration écrite », qu’il avait signée avec 
trois autres auditeurs du testament verbal.

Le troisième témoin, âgé de 40 ans, ne se sou-
venait pas si le défunt avait employé la phrase 
« testament verbal », mais qu’il avait sûrement 
déclaré : « je vous ai appelé pour laisser toute 
ma fortune à ma mère, dans l’éventualité où je 
tombe au front ; si je reviens, que la fortune 
reste dans ma propriété ».

Le quatrième témoin était aussi le bénéfi ciaire 
du testament de la mère du défunt, c’est-à-dire 
de l’héritage en question. Au moment de l’ou-
verture des poursuites, il est devenu défendu. 
C’est dans sa maison qu’on avait énoncé le tes-
tament. Maintenant il déclarait ce qu’il suit : ini-
tialement, le défunt s’était adressé au notaire de 
la commune pour faire un testament écrit, mais 
celui-ci avait refusé en raison de la guerre ; mais, 
il lui avait conseillé de faire un testament verbal, 
en présence de 4 – 5 personnes. Par conséquent, 
Ion Berzava avait laissé sa fortune à sa mère 
« par la bouche », en précisant clairement que 
ses dires représentaient un testament.

Selon les lois en vigueur (à savoir les normes 
judiciaires provisoires, dérivées des disposi-
tions de la loi hongroise de 1877), ce quatrième 

témoin a perdu sa qualité, en étant directement 
intéressé, « car personne ne peut être témoin tes-
tamentaire en sa faveur, ni ne peut être entendu 
sous serment, parce que les parties ne peuvent 
pas être entendues sous serment en matière de 
validité des testaments ».

Le cinquième témoin a été convoqué le 9 fé-
vrier 1929. Le juge a déclaré que si sa décla-
ration allait être contraire aux celles des autres 
trois témoins, elle n’était pas crédible ; si elle al-
lait être en conformité avec celles-ci, elle deve-
nait non-pertinente.

Par la suite, pour reconnaître la validité du 
testament verbal il fallait observer quelques rè-
gles : le caractère obligatoire de la présence de 
quatre témoins qui comprennent la langue du 
testateur ; que celui-ci annonçât de manière ex-
plicite « que la déclaration qu’il avait faite doit 
être réputée testament verbal ».

Le juge a exprimé sa méfi ance car l’établisse-
ment d’un tel testament « est à la fois incertaine 
et passagère » parce que les témoins « peuvent 
facilement oublier des parties du libellé du testa-
ment dans son ensemble ». De plus, ils peuvent 
mourir entre-temps, de sorte que le contenu du 
testament ne peut plus être reconstitué. Puis, il 
ne suffi sait pas que les témoins eussent convenu 
que le testateur avait fait la déclaration « par la 
bouche », mais qu’il fallait qu’ils eussent enten-
du celui-ci dire qu’il « dispose de le considérer 
comme testament verbal ».

La conclusion : le testament verbal avait été 
dressé en 1914 ; l’audition des témoins avait été 
faite 14 ans plus tard. Or, leur mémoire « avait 
considérablement perdu de sa clarté, en rendant 
l’esprit sensible à emmagasiner les suggestions 
extérieures. » Il n’y avait pas de preuve que le test 
« s’est réalisé avec la solennité requise par la loi, 
car, sinon, l’acte du testament est non valable ».

Dans cette situation, le 12 février 1929, le 
testament d’Ion Berzava a été déclaré invalide 
par le Tribunal départemental Oradea. Par la 
suite, la solution de l’héritage s’est réalisée con-
formément au principe ab intestat. 

Dr. Georgeta FILITTI
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Actes normatifs d’intérêt 
général publiés dans la période 

janvier – février 2017

Bulletin législatif janvier 2017

I.   Législation pertinente 
pour l’activité notariale

• LOIS

Loi n° 1/2017 
visant l’élimination de certaines taxes et 

certains tarifs, ainsi que portant modifi cation et 
complément de certains actes normatifs 

– M. Of. no 15 du 6 janvier 2017

Loi n° 2/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal et portant 
modifi cation de la Loi n° 95/2006 visant la 
réforme dans le domaine de la santé

– M. Of. no 36 du 12 janvier 2017

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 2/2017
sur certaines mesures fi scales et budgétaires, 

ainsi que portant modifi cation et complément 
de certains actes normatifs

– M. Of. no 16 du 6 janvier 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 3/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal
– M. Of. no 16 du 6 janvier 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouvernement 

n° 7/2017

sur la prorogation du délai de dépôt des 
déclarations fi scales et de paie des créances 
fi scales dues le 25 janvier 2017

– M. Of. no 63 du 25 janvier 2017

• ORDRES

 Ordre du ministre des Affaires Étrangères 

n° 2.483/2016

visant la sortie de vigueur de certains traités 
internationaux

– M. Of. no 13 du 6 janvier 2017

 Ordre du Président de l’Agence Nationale 

d’Administration Fiscale et du Président 

de la Caisse Nationale d’Assurance-Mala-

die n° 3.697/727/2016

portant approbation de la Procédure d’exem-
ption du paiement de la cotisation à l’assurance-
maladie des personnes physiques n’ayant pas la 
qualité de contribuables au système d’assurance-
maladie, ainsi que du modèle et du contenu du 
formulaire 603 « Déclaration sous serment 
pour l’exemption du paiement de la cotisation à 
l’assurance-maladie »

– M. Of. no 65 du 26 janvier 2017
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II.   Jurisprudence pertinente

•  DÉCISIONS DE LA HAUTE COUR 
DE CASSATION ET DE JUSTICE

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 34/2016 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant le 

problème de droit suivant : « Dans l’interprétation 
et en application des dispositions de l’article 77 
du Code du travail avec référence à l’article 278, 
paragraphe (1) du Code du travail et de l’article 
1.326 du Code civil, la notifi cation, par courrier 
électronique, par l’employeur, de la décision 
de licenciement individuel issue selon l’article 
76 du Code du travail représente une modalité 
de communication susceptible, du point de 
vue processuel, de déclencher l’écoulement 
du délai de contestation juridictionnelle de la 
décision, selon l’article 211, point (a) de la Loi 
n° 62/2011 corroboré avec l’article 216 de la 
Loi n° 62/2011 avec référence à l’article 184, 
paragraphe (1) du Code de procédure civile, la 
norme générale applicable étant les dispositions 
de l’article 154, paragraphe (6) du Code de 
procédure civile ? Dans le cas d’une réponse 
affi rmative à la première question, la décision 
communiquée par courrier électronique doit 
respecter les exigences formelles requises par la 
Loi n° 455/2001, sur les documents sous forme 
électronique, ou est-ce qu’il suffi t d’envoyer 
la décision dans un format électroniquement 
accessible (en espèce document pdf) ? »

– M. Of. no 18 du 9 janvier 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 32/2016 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

la manière d’interpréter et mettre en application 
les « dispositions de l’article 262, paragraphe (1), 
point (a) et du paragraphe (3), point (b), de l’arti-
cle 263, paragraphes (1), (2) et (7) de la Loi de 
l’éducation nationale n° 1/2011, telle que modifi ée 
et complétée, ainsi que les dispositions de l’article 
8, de l’article 12, paragraphes (4) et (5) de l’Ordre 

du ministre de l’Éducation, de la recherche, de 
la jeunesse et du sport  n° 5.560/2011, tel que 
modifi é et complété, de l’article 8 de l’Ordre 
du ministre de l’Éducation, de la recherche, de 
la jeunesse et du sport n° 6.239/2012, tel que 
modifi é et complété, de l’article 8 de l’Ordre du 
ministre de l’Éducation nationale n° 5.451/2013, 
tel que modifi é et complété, et de l’article 8 de 
l’Ordre du ministre de l’Éducation nationale 
n° 4.895/2014, tel que modifi é, respectivement 
s’il résulte de l’interprétation de ces articles 
que les cours d’éducation physique enseignés 
par des instituteurs ou des enseignants pour 
l’enseignement primaire sont inclus dans leur 
norme pédagogique ou sont payés séparément, 
à l’heure »

– M. Of. no 79 du 30 janvier 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 619/2016 [A]

sur l’objection d’inconstitutionnalité des dis-
positions de la Loi visant à interpréter l’article 
38, paragraphe (11) de la Loi n° 96/2006 sur le 
Statut des députés et des sénateurs

– M. Of. no 6 du 4 janvier 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 623/2016 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 1, paragraphe (3), de l’article 
3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe (2), des 
articles 6 à 8, surtout de l’article 8, paragraphes 
(1), (3) et (5), de l’article 10 et de l’article 11 de 
la Loi n° 77/2016 sur la dation en paiement de 
certains biens immeubles afi n de se libérer des 
obligations assumées par des crédits, ainsi que 
de la loi dans son ensemble

– M. Of. no 53 du 18 janvier 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 667/2016 [A]
sur l’objection d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article I, point 2 [avec référence 
à l’article 21, paragraphe (22)] de la Loi portant 
modifi cation de la Loi n° 188/1999 sur le Statut 
des fonctionnaires publics

– M. Of. no 57 du 19 janvier 2017
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•  ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE  
DES DROITS DE L’HOMME

 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2016 [A]
dans l’affaire Cazan c. Roumanie
– M. Of. no 36 du 12 janvier 2017

 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2016
dans l’affaire M.C. et A.C. c. Roumanie
– M. Of. no 61 du 20 janvier 2017

 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2016
dans l’affaire Stepanian c. Roumanie
– M. Of. no 65 du 26 janvier 2017

 Décision de la Cour européenne des 
droits de l’homme de 2015
dans l’affaire Marius Iorga c. Roumanie
– M. Of. no 68 du 26 janvier 2017

I.   Législation pertinente 
pour l’activité notariale

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 14/2017
visant l’abrogation de l’Ordonnance d’ur-

gence du Gouvernement n° 13/2017 portant 
modifi cation et complément de la Loi n° 286/
2009 sur le Code pénal et de la Loi n° 135/
2010 sur le Code de procédure pénale, ainsi que 

portant modifi cation de la Loi n° 135/2010 sur 
le Code de procédure pénale

– M. Of. n° 101 du 5 février 2017 

• ORDRES

 Ordre du ministre des Finances publiques 
n° 164/2017
portant approbation de la Procédure de 

rectifi cation des erreurs des documents de 
paie dressés par les débiteurs concernant les 
obligations fi scales

– M. Of. no 108 du 8 février 2017

Bulletin législatif f évrier 2017
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II.   Jurisprudence pertinente

•  DÉCISIONS DE LA HAUTE COUR  
DE CASSATION ET DE JUSTICE

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher le pourvoi dans l’intérêt de 
la loi – n° 19/2016 [A]
visant l’examen du pourvoi dans l’intérêt de la 

loi déclaré par le Collège de direction de la Cour 
d’Appel Braşov relatif  à l’interprétation et à la 
mise en application des dispositions de l’article 
457 du Code de procédure civile – la solution 
de l’instance de contrôle judiciaire dans le cas 
où la partie exerce une voie de recours erronée, 
différente de celle correctement mentionnée 
dans le dispositif  de l’arrêt attaqué

– M. Of. no 103 du 6 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 36/2016 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant la 

question de droit suivante : « Les dispositions de 
l’article 4 de la Loi du contentieux administratif  
n° 554/2004, telle que modifi ée et complétée 
(Loi n° 554/2004), permettent d’invoquer une 
exception d’illégalité directement lors du pourvoi 
ou est-ce que celles-ci contiennent une limitation, 
restriction, par rapport au moment auquel on 
peut invoquer l’exception d’illégalité ? »

– M. Of. no 104 du 7 février 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 42/2016 [A]
sur l’examen de la saisine formulée par le 

Tribunal départemental Galaţi – Section I civile, 
afi n de prononcer un arrêt préjudiciel relatif  à 
la question de droit visant l’interprétation et la 
mise en application des dispositions de l’article 1, 
paragraphe (3) et de l’article 4, première phrase 
de la Loi n° 165/2013 sur les mesures pour 
la fi nalisation du processus de restitution, en 
nature ou par équivalent, des immeubles pris 
abusivement pendant le régime communiste 

en Roumanie, telle que modifi ée et complétée, 
par rapport aux dispositions de l’article 1, 
paragraphe (1) et de l’article 3, point (6) du même 
acte normatif, de l’article 27, paragraphe (1) de 
la Loi du fonds foncier n° 18/1991, republiée, 
telle que modifi ée et complétée, et de l’article 1 
du Protocole n° 1 additionnel à la Convention 
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales

– M. Of. no 105 du 7 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 43/2016 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à trancher des questions de droit concernant 
l’interprétation et la mise en application des 
dispositions de l’article 9, paragraphe (8) de 
l’Ordonnance du Gouvernement n° 15/2002 
sur la mise en application du tarif  d’utilisation du 
et du tarif  de circulation sur le réseau de routes 
nationales de Roumanie, approuvée telle que 
modifi ée et complétée par la Loi n° 424/2002, 
telle que modifi ée et complétée

– M. Of. no 107 du 7 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 33/2016 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à trancher des questions de droit relatives à 
l’interprétation des dispositions de l’article 1, 
point (a), de l’article 2, paragraphe (1) et de l’arti-
cle 3 de la Loi n° 124/2014 visant certaines 
mesures relatives aux revenus des salaires du 
personnel rémunéré des fonds publics, telle que 
modifi ée

– M. Of. no 108 du 8 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher le pourvoi dans l’intérêt de 
la loi – n° 16/2016 [A]
sur l’interprétation et la mise en application 

unitaire des dispositions de l’article 1, de l’article 
231 et de l’article 278, paragraphe (2) de la Loi 
n° 53/2003 – le Code du travail, republiée, 
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telle que modifi ée et complétée, de l’article 55 
de la Loi n° 393/2004 sur le Statut des élus 
locaux, telle que modifi ée et complétée, de l’ar-
ticle 2, paragraphe (1), point (f) de la Loi du con-
tentieux administratif  n° 554/2004, telle que 
modifi ée et complétée, et de l’article 109 de la 
Loi n° 188/1999 sur le Statut des fonctionnaires 
publics, republiée

– M. Of. no 110 du 9 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 37/2016 [A]
sur l’examen de la saisine formulée par la 

Cour d’Appel Iaşi – Section Litiges de travail 
et sécurité sociale afi n de prononcer un arrêt 
préjudiciel relatif  à la recevabilité de l’action 
en constatation du rapport de travail et de ses 
effets pour la reconnaissance juridictionnelle de 
tous les droits légaux résultant du déroulement 
des rapports de travail (rapports cessés avant la 
saisine de l’instance), pour la personne physique 
ayant travaillé pour et sous l’autorité de l’autre 
partie, dans l’éventualité d’un manquement, par 
les parties, à l’obligation de conclure le contrat 
individuel de travail sous forme écrite

– M. Of. no 114 du 10 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 2/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel 

visant à trancher en principe le problème de 
droit suivant : « si, dans l’interprétation et en 
application de la forme aggravée prévue par 
l’article 7, paragraphe (1) de la Loi n° 78/2000 
pour la prévention, l’identifi cation et la sanction 
des faits de corruption (la forme en vigueur 
avant 2014), il suffi t que l’auteur ait comme 
attributions de service l’identifi cation ou la 
sanction des contraventions indépendam-
ment si l’infraction de corruption passive 
n’est pas liée aux attributions de service visant 
l’identifi cation ou la sanction des contraventions 
ou si le fait de retenir la forme aggravée 

dépend de la perpétration de l’infraction de 
corruption passive liée aux attributions de 
service visant l’identifi cation ou la sanction des 
contraventions »

– M. Of. no 135 du 22 février 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 3/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

l’interprétation et la mise en application des 
dispositions de l’article 3, de l’article 9, de 
l’article 26, paragraphe (3) de la Loi n° 112/1995 
visant à régir la situation juridique de certains 
immeubles à destination de logement, passés 
dans la propriété de l’État, telle que modifi ée, 
corroborées avec l’article 37 des Normes 
méthodologiques concernant la mise en ap-
plication de la Loi n° 112/1995 visant à régir 
la situation juridique de certains immeubles à 
destination de logement, passés dans la propri-
été de l’État, établies par l’Arrêté du Gouver-
nement n° 20/1996, republiées

– M. Of. no 142 du 24 février 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 764/2016 [A]
sur la saisine d’inconstitutionnalité des 

dispositions de l’article I, point (6) et de 
l’article II de la Loi portant approbation de 
l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 32/2015 concernant l’établissement des 
Gardes forestiers

– M. Of. no 104 du 7 février 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 697/2016 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des 

dispositions de l’article 60, paragraphe (1) du 
Code de la famille, dans sa version antérieure 
à leur modifi cation par la Loi n° 288/2007 
portant modifi cation et complément de la Loi 
n° 4/1953 – le Code de la famille

– M. Of. no 138 du 23 février 2017



 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 19/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des 

dispositions de l’article 2 et de l’article 3, para-
graphe (5) de l’Ordonnance d’urgence du Gou-
vernement n° 114/2013 visant la modifi cation 
des titulaires du droit d’administration de cer-
tains immeubles du domaine public et privé de 
l’État et portant modifi cation de certains actes 
normatifs

– M. Of. no 151 du 28 février 2017

III.   Actes relatifs à l’activité 
d’autres professions libérales

 Arrêté du Conseil de la Chambre des 
Auditeurs fi nanciers de Roumanie n° 
4/2017
portant approbation du Registre public 

des auditeurs fi nanciers de Roumanie, le 
31 décembre 2016

– M. Of. no 102 du 6 février 2017

 Arrêté du Conseil de la Chambre des 
Auditeurs fi nanciers de Roumanie n° 117/
2017
portant approbation de la Liste des auditeurs 

fi nanciers autorisés dans un autre État mem-
bre de l’Union européenne ou appartenant 
à l’Espace économique européen ou dans la 
Confédération Suisse et qui ont acquis la qualité 
et le droit d’exercer la profession d’auditeur 
fi nancier en Roumanie

– M. Of. no 117 du 10 février 2017

Sélection réalisée par
Mihaela CIOCHINĂ
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