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Anul 2017 este un an impor-
tant din perspectivă organizatorică 
profesională, atât la nivel local, cât 
şi la nivel naţional, datorită faptu-
lui că suntem chemaţi să alegem 
noi reprezentanţi în organele de 
conducere ale Camerelor Notari-
lor Publici, ale Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici, precum şi în alte 
organisme profesionale. 

Reprezentanţii pe care îi vom 
alege trebuie să întrunească calităţi 
profesionale şi morale deosebite, 
dar şi să dea dovadă de un spi-
rit de sacrifi ciu pe măsura funcţiei 
încredinţate. Problemele profesio-
nale sunt din ce în ce mai variate, 
iar rezolvarea acestora necesită, 
pe lângă o cunoaştere temeinică 
a cadrului legislativ aplicabil, şi un 
devotament profesional deosebit. 
De multe ori, va fi  nevoie ca timpul 
alocat exercitării atribuţiilor speci-
fi ce funcţiei deţinute să prevaleze 
faţă de cel dedicat activităţii notari-
ale. Funcţiile de conducere, repre-
zentative, nu constituie motive de 
mândrie personală, ci poartă cu ele 

întreaga povară a răspunderii unei profesii, care şi-a construit 
de-a lungul anilor o istorie valoroasă şi un fundament social de 
netăgăduit. De aceea, de la colegii noştri notari care vor înde-
plini diferite funcţii în organele de conducere există aşteptări 
fi reşti. Fie că sunteţi tineri, fi e că benefi ciaţi de o experienţă 
profesională îndelungată, colaborarea dumneavoastră în cadrul 
organelor de conducere va fi  esenţială şi va constitui modali-
tatea fi rească de menţinere a unui nucleu mereu activ şi bine 

Dragi colegi,
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pregătit profesional. Confl ictul dintre generaţii 
nu reprezintă altceva decât o ruptură şi el nu 
este compatibil cu direcţia în care trebuie să se 
îndrepte această profesie. 

Aşadar, vă îndemn să colaboraţi în perma-
nenţă, să vă pregătiţi încontinuu, să fi ţi modele 
pentru colegii notari care v-au ales şi să urmă-
riţi, înainte de toate, dezvoltarea profesiei, acesta 
constituind motivul determinant pentru care aţi 
candidat şi pentru care aţi fost aleşi.

Dragi colegi,

Uniunea Naţională a Notarilor Publici a 
acordat dintotdeauna un interes special con-
solidării practicii notariale, ţinând cont atât de 
poziţiile doctrinare, cât şi de cele jurisprudenţi-
ale. Subiectul uniformizării practicii notariale se 
afl ă în atenţia permanentă a simpozioanelor de 
pregătire profesională, dar şi a diferitelor lucrări 
elaborate de Direcţia juridică, legislaţie, studii nota-
riale şi relaţii internaţionale, condusă de doamna 
Doina Dunca. 

Actul notarial are la bază interpretarea nor-
mei de drept, iar aplicarea acesteia la fi ecare caz 
în parte constituie, în fapt, arta notarului, înţele-
gând prin aceasta îmbinarea dintre pregătirea şi 
experienţa acestuia, în scopul identifi cării solu-
ţiei juridice optime. În cele din urmă însă, actul 
notarial se consolidează prin hotărâri judecăto-
reşti confi rmative. 

Ne afl ăm azi în faţa celui de-al IV-lea volum 
din Culegerea de practică notarială realizată 
sub îndrumarea doamnei notar Doina Rotaru, 
vicepreşedinte al Uniunii, care conţine analize, con -
sideraţii teoretice şi soluţii practice de refe-
rinţă, menite să contribuie esenţial la derularea 
activităţii dumneavoastră. Veţi găsi soluţii juri-
dice complexe dintr-un segment foarte întins, 
pornind de la probleme de drept substanţial şi 

mergând până la chestiuni procedurale specifi ce 
profesiei notariale. 

O altă direcţie în care Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici şi-a concentrat atenţia o con-
stituie şi practica notarială în materia cărţii fun-
ciare. Sistemul de carte funciară şi actul notarial 
se afl ă într-o legătură atât de strânsă încât azi nu 
se mai pot concepe unul fără celălalt, în ceea ce 
priveşte domeniul imobiliar. Comisia constituită 
la nivelul UNNPR şi ANCPI în scopul unifi cării 
practicilor de lucru, ale cărei lucrări au devenit 
permanente din anul 2013, a furnizat notarilor 
şi birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară 
soluţii teoretice şi de aplicare a cadrului legislativ 
în materie, care au îmbunătăţit fundamental acti-
vitatea notarială şi cea desfăşurată de birourile 
de cadastru şi publicitate imobiliară. 

Sub coordonarea domnului Cătălin Bădin, 
director adjunct al Institutului Notarial Român şi 
secretar al comisiei, a fost realizată o Culegere de 
practică notarială în domeniul cadastrului 
şi al publicităţii imobiliare, care conţine o 
selecţie a celor mai importante soluţii adoptate 
de comisie în cadrul şedinţelor de lucru, înce-
pând din anul 2013 şi până în prezent. Dome-
niul publicităţii imobiliare este încă în dezvoltare 
în România, iar instituţia notarială ocupă un loc 
decisiv în acest domeniu prin aceea că furni-
zează registrului de carte funciară acte autentice 
care constată raporturi juridice esenţiale pentru 
circuitul civil imobiliar. 

Seriozitatea pe care corpul notarial o arată 
faţă de acest domeniu şi pregătirea profesio-
nală continuă a notarilor trebuie să dea naştere 
unui răspuns simetric corespunzător, pentru că 
numai în acest fel actul notarial şi publicitatea 
raporturilor juridice vor servi, împreună, acelu-
iaşi scop: interesul cetăţeanului. 

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
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ctele notariale, în afara valorii lor intrinsece, con-
stituie documente sociologice foarte importante, de 
natură să refacă imaginea unei societăţi.

În Banat, la 1865, românii ortodocşi neuniţi încercau să-şi 
păstreze identitatea în primul rând prin asigurarea proprietăţii. 
Iată de ce testamentele lor capătă o valoare deosebită.

Cu trei săptămâni înainte de moarte, la 7 aprilie 1865, lugo-
jeanca Anna Alaxandroviciu (născută Popoviciu) îşi face testa-
mentul. E redactat de Nicolau Joviţa, într-o limbă română cu 
multe inserţii de regionalisme. De aceea am ales să-l prezentăm 
cititorilor noştri sub formă parafrazată.

A.A. n-a avut copii cu soţul ei Constantin Alexandroviciu şi 
întreaga avere de care urma să dispună prin testament o deţinea 
de la părinţi.

Averea imobiliară consta dintr-o casă în Lugojul românesc, un 
teren înconjurător, două livezi „în dealul lui Polcz” şi în maierul, 
adică „pământul industrial” din Satul mic (acesta din urmă cum-
părat în urmă cu 22 de ani la o licitaţie), şi cinci „litre de moară” în 
Lugojelul Mic (adică uiumul de la cinci asemenea instalaţii).

Averea mobilă era formată din bani, obligaţiuni, obiecte de 
gospodărie, bijuterii.

După ce stabileşte sumele pentru îngropare şi ridicarea unei 
cruci în „marmor roşu sau alb”, A.A. dispune înfi inţarea unui 
„institut de creşterea fetelor” în casa ei din Lugoj. Clădirea urma să 
fi e împărţită între şcoală şi locuinţa învăţătoarei. Pentru extinderea 
şcolii A.A. lăsa bani (ce urmau a fi  păstraţi în Spar Cassa din Timi-
şoara) şi cărămizi (afl ate deja în curtea casei). Restul construcţiilor 
din curte, inclusiv atenansele, urmau să fi e arendate. Din banii obţi-
nuţi erau plătiţi învăţătoarea, catihetul, precum şi utilităţile şcolii.

A doua donaţie privea „o fundaţiune” (în valoare de 8.000 de 
fl orini) pentru susţinerea unor văduve sărace de religie ortodoxă 
neunite. Epitropia ce urma să fi e constituită la iniţiativa A.A. 
avea să distribuie ajutoare din dobânda acestor bani depuşi la 
Timişoara. Rudele ei erau privilegiate.

Altă sumă de 8.000 de fl orini avea să fi e administrată în acelaşi 
mod pentru întreţinerea a trei studenţi români săraci de religie orto-
doxă neunită.

Din istoria notariatului

A
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În sfârşit, 2.000 de fl orini erau consacraţi unei 
„fundaţiuni” de sprijinire a cerşetorilor români 
din Lugoj, „cât de mulţi”, după dispunerea epi-
tropiei.

Epitropia era formată din protoprezbiterul 
Lugojului şi cel mai bătrân preot din oraş, ală-
turi de cinci civili „din sfera literarie”. Epitropia 
începea să funcţioneze la moartea testatoarei. 
Atunci aveau să-şi aleagă un preşedinte şi doi 
actuari şi să pună în aplicare prevederile cuprinse 
cu privire la funcţionarea celor trei fundaţii.

„Învăţătoreasa” trebuia să fi e româncă, orto-
doxă neunită, absolventă a unei instituţii ates-
tate şi să fi e capabilă să educe fetele „în ţinerea 
economiei casei, arta feluritelor lucruri de mână 
femeieşti, folosirea cărţilor ştiinţifi ce româneşti 
şi muzică de piano forte”. Mai trebuia să predea 
limbi străine, între care, în primul rând, franceza 
şi germana. Dacă asemenea persoană nu ar fi  
fost de găsit, epitropia avea să formeze, cât mai 
repede cu putinţă, o învăţătoare după cerinţele 
testatoarei.

Epitropia nu putea lua decizii decât cu majo-
ritate de voturi; darea de seamă anuală trebuia 
prezentată adunării generale bisericeşti până la 2 
februarie anul următor.

Preoţimea ortodoxă neunită din Lugoj era 
rugată să vegheze la educarea religioasă a eleve-
lor, prin vizite săptămânale la şcoală şi sfătuirea 
preotului catihet.

Din banii lichizi lăsa 1.400 de fl orini pentru 
terminarea mormântului ei şi al soţului, din bise-
rica ortodoxă neunită din Lugoj, de către negus-
torul /sic!/ Hirsch Deutsch. Apoi unor nepoate 
de vară şi fetelor unei nepoate de vară le lăsa 
câte 200 de fl orini. Pe un văr preot îl exonerează 
de datoria de 90 de fl orini şi îi mai lasă alţi 10. La 
două nepoate de văr şi unei strănepoate de vară 
le lasă câte 100 de fl orini fi ecăreia.

Apoi Stanei, nepoată de văr, căsătorită în 
„ţara românească” cu Ghiţă Fratoştiţeanu, îi lasă 
600 de fl orini, un inel de aur „înfrumuseţat cu 
mai multe pietre scumpe”, „un orologiu feme-
iesc de aur”, un lanţ de aur şi şase linguri mari de 
argint  „pentru mâncat”, o „sărăriţă de argint”, o 
„braţeletă” şi o pereche de cercei de aur.

Altei nepoate, văduvă, care locuia la Cra-
iova, soră cu Stanca, îi lăsa 1.000 de fl orini şi 
„din preţioase” 10 şire de mărgăritare, un inel 
„înfrumuseţat cu pietre scumpe de diamant”, o 
pereche cercei de aur cu diamante în formă de 
„cotoriţă”, o „braţeletă” de aur, şase linguri de 
argint, una mai mare „de scos supa”, şase linguri 
de argint mai mici pentru cafea şi alta mai mare 
„de scos lapte” şi o „sărăriţă” de argint.

Unor nepoate din Lugoj le lăsa câte 100 de 
fl orini folosibili la majorat.

În conformitate cu prevederile contractului de 
căsătorie, soţul ei predecedându-i şi întreaga avere 
fi ind a ei, putea dispune integral de ea; totuşi, înţe-
legea să lase câte 1.000 de fl orini unor strănepoţi 
de vară ai soţului. Prin acelaşi contract, îi dăduse 
soţului, la căsătorie, 10.000 de fl orini. Persoanele 
de mai sus primeau danii din aceşti bani. Restul 
rămas, şi pentru care soţul dăduse dispoziţii, nu-l 
încuviinţa, „neavând nici o bază legală”. 

Executorul testamentar (în speţă epitropia 
evocată mai sus) era autorizat ca, dacă i se părea 
că banii, obligaţiile şi toate veniturile proprietă-
ţilor depuse la banca din Timişoara nu erau în 
siguranţă, să le transfere la o instituţie similară 
din Lugoj, când aceasta va lua fi inţă.

În încheiere, cerea ca „îngropăciunea” să-i 
fi e „cât mai pompoasă şi mai frumoasă”, cu 
pomeni la nouă zile, şase săptămâni, o jumătate 
de an şi un an. Hainele şi mobilele afl ate în casa 
ei să fi e date la neamuri şi la săraci.

Şase martori au fost de faţă la subscrierea tes-
tamentului, dintre care unul l-a citit şi altul l-a 
scris.

Un inventar din anul 1896 al averii funda-
ţiilor constituite prin testament de A.A. stabi-
lea o valoare de 52.765 de fl orini (cuprinzând 
casa cu terenul intravilan din preajmă, un lanţ 
de aur, mobile, obligaţiuni la purtător, camete 
neîncasate, o casă de fi er Wertheimer, o ladă de 
fi er, obligaţiuni la banca din Timişoara, ca şi la 
băncile „Timişana”, „Făgeţeana”, „Lugojeana” 
şi „Caraş”.

În numărul următor publicăm „literele funda-
ţionale” ale aşezămintelor întemeiate în confor-
mitate cu testamentul Annei Alexandroviciu. 

Dr. Georgeta FILITTI
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I. INTRODUCERE

Jocul este, în principiu, o activitate distractivă, lipsită de griji, 
nevinovată, un amuzament, o activitate de petrecere a timpului 
liber. Ea are la bază plăcere şi produce plăcere, fi ind accesibilă 
nu numai copiilor, ci şi adulţilor, evident, în forme diferite. Joaca 
„de-a ceva” are semnifi caţii lingvistice şi practice fundamental 
diferite şi nu mai este un joc. Ea poate fi  sau deveni periculoasă. 
În orice caz, joaca „de-a ceva” în materie profesională nu se 
poate realiza fără concursul profesionistului şi denotă neglijenţă, 
iresponsabilitate, lejeritate. De aceea, ea îmbracă forma unei 
culpe profesionale, pentru că activitatea notarială se caracteri-
zează prin rigoare şi claritate. Raporturile juridice ale cetăţenilor 
nu pot constitui obiect al unor experimente făcute de anumiţi 
profesionişti în încercarea de a-şi exersa abilităţile profesionale.

Experienţa profesională ne arată că mandatul de vânzare 
este utilizat pentru a simula efectele altor raporturi juridice1, 
dobândind confi guraţia unui panaceu juridic. Despre pana-
ceu ştim că reprezintă un medicament despre care, odinioară, 
se credea că vindecă orice boală. Aşadar, se credea! Iată că şi des-
pre mandatul de vânzare azi se crede că poate constitui o soluţie 
juridică, ascunzând evident, cu mai mult sau mai puţin succes, 
adevărata situaţie de fapt. Realitatea este cu totul alta. 

De exemplu, 1) un împrumutător şi un împrumutat al unei 
sume de bani, deşi vor încheia în scris, poate chiar în formă auten-
tică, un contract de împrumut şi chiar un contract de ipotecă 

pentru a garanta exe-
cutarea obligaţiei, se 
vor gândi probabil 
şi la întocmirea unei 
procuri de vânzare 
(evident, irevocabilă) 
prin care debitorul 
obligaţiei, proprietar 
al bunului (obiect al 
garanţiei), îl împu-
terniceşte chiar pe 
creditor să vândă ori-
cui bunul, declarând 
(evident, fi ctiv) că a 
şi primit preţul de 

Jocul de-a mandatul 
de vânzare

1 Astfel de mandate pot avea chiar şi conotaţii penale, astfel încât nu puţine sunt cazurile în care se afl ă în atenţia organelor 
de cercetare şi urmărire penală.
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la mandatar2, acordându-i concomitent drep-
turi absolute asupra bunului, sau că mandatarul 
poate primi preţul şi dispune de acesta3. În con-
diţiile legislative actuale privind plăţile în nume-
rar4, mascarea unei dobânzi ilegale (este vorba 
de stabilirea unei dobânzi cu încălcarea dispo-
ziţiilor OG nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri fi nanciar-fi scale în domeniul bancar), 
odinioară realizată facil prin declaraţii pe pro-
prie răspundere neadevărate, a devenit acum 
aproape imposibil de realizat5. Din acest motiv, 
nici contractul de ipotecă nu mai constituie, 
pentru creditor, un instrument dorit sau sufi ci-
ent de garantare a obligaţiei. Mai mult, părţile 
nici nu-şi (mai) pun problema consemnării aces-
tor raporturi juridice. Mandatul de vânzare va 
fi  singurul instrument juridic solicitat de împru-
mutător, acesta considerând că îi este cel mai util 
şi îi satisface pe deplin interesele. Deşi, din 2011, 
părţile unui astfel de raport juridic (contract de 
împrumut garantat real) ar putea folosi, în mod 
legal, un instrument juridic prevăzut de Codul 
civil (vânzarea cu opţiune de răscumpărare pre-
văzută de art. 1.758 – art. 1.762 C. civ.6), costu-
rile, la care se adaugă aceeaşi rigoare, respectiv 
imposibilitatea declarării dobânzii ilegale perce-
pute (adică, a includerii fi ctive a acesteia în pre-
ţul de vânzare care trebuie plătit prin virament 
bancar, atunci când depăşeşte suma de 50.000 
de lei), fac ca mandatul de vânzare să fi e, în con-
tinuare, solicitat, preferat şi deosebit de conve-
nabil din punct de vedere fi nanciar şi se pare că 

şi juridic; 2) între două părţi intervine un raport 
juridic de vânzare al unui bun mobil (autotu-
rism), dar, din cauza costurilor formalităţilor de 
transfer al dreptului de proprietate, îl vor masca 
printr-un contract de comodat pe durată 
nedeterminată7 (care să dea dreptul „cumpără-
torului-comodatar” să folosească bunul) şi/sau 
printr-o procură de vânzare, în care, de ase-
menea, mandantul declară că a primit preţul de 
la mandatar (de data aceasta, în mod real) şi îl 
împuterniceşte să vândă oricui bunul. Mandatul 
vine însă în contradicţie cu raportul (defi nitiv) 
de vânzare intervenit între părţi, adesea consem-
nat într-un înscris sub semnătură privată, căci, în 
materie de vânzare de astfel de bunuri mobile, 
nu este impusă nicio formă specială pentru vali-
ditatea contractului. Cum mandatarul a devenit 
deja proprietar al bunului mobil, mandatul de vân-
zare acordat acestuia pare a fi  neavenit, mandan-
tul nemaiavând calitate de proprietar-vânzător. 
Ceea ce părţile sau, în orice caz, cumpărătorul 
nu doreşte, este înmatricularea în circulaţie a 
autoturismului8. De aceea, el „are nevoie” de un 
mandat de vânzare atât pentru a înstrăina ulte-
rior bunul, nu din postura unui proprietar, ci a 
unui... mandatar al proprietarului, cât şi pentru a 
justifi ca, până la încheierea contractului, în faţa 
organelor de poliţie, dreptul (aproape perpetuu) 
de a utiliza bunul9. 

În exemplele de mai sus, mandatele sunt, în 
fi nal, garnisite şi cu o irevocabilitate mult soli-
citată de mandatar şi încă insufi cient explicată în 
doctrină.

2 Anterior încheierii mandatului, de regulă, în numerar, precizând sau nu cuantumul acestuia.
3 „Schema” prezentată se poate aplica în cazul oricărui raport juridic care ar avea ca obiect garantarea unei obligaţii (nu numai 

a uneia care rezultă din împrumutarea unei sume de bani, deşi aceasta este cea mai frecventă situaţie). 
4 Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei fi nanciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modifi carea 

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
5 Bineînţeles că dacă preţul vânzării este mai mic de 50.000 de lei, atunci dispoziţiile Legii nr. 70/2015 nu sunt aplicabile, iar 

intenţia frauduloasă a părţilor prezentată poate fi  realizată în continuare.
6 Cu privire la istoria legislativă a acestei varietăţi de vânzare, a se vedea R. DINCĂ, Varietăţi de vânzare, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016, pp. 150 – 153. Funcţia principală de garantare a acestei varietăţi de vânzare este evidentă. De aceea, ne 
putem întreba cu privire la tipologia acestui contract: vor părţile, într-adevăr, să vândă şi să cumpere un bun (adică, preţul chiar 
reprezintă valoarea bunului sau suma împrumutată?) sau, dimpotrivă, vor să obţină, respectiv să acorde un credit pe care să-l 
garanteze cu un bun, ceea ce se încadrează în tipologia contractuală clasică a garanţiilor reale? În principiu, pe orice creditor al unei 
sume de bani îl interesează executarea întocmai şi de bunăvoie a obligaţiei de către debitor, deci restituirea. Chiar şi în cazul în care 
obligaţia este garantată cu un bun, creditorul va urmări tot restituirea sumei de bani, executând silit, prin vânzare, bunul obiect 
al garanţiei. În cazul vânzării cu pact de răscumpărare (privită din perspectiva funcţiei de garantare), pare că este, într-adevăr, 
o situaţie specială, deoarece creditorul acceptă încă de la început stingerea obligaţiei debitorului prin darea în plată a 
unui alt bun decât obiectul obligaţiei.

7 Raportul juridic de comodat este fi ctiv.
8 Eventual, vânzătorul bunului l-ar putea mandata pe cumpărător să-l reprezinte în vederea îndeplinirii formalităţilor privind 

înmatricularea în circulaţie a autoturismului pe numele cumpărătorului.
9 Evident că un mandat de vânzare nu poate da dreptul mandatarului la utilizarea bunului (ci doar la încheierea actului juridic de 

vânzare) şi, în orice caz, aceasta este un fapt material, dar, în practică interpretarea comună a acestuia de către agenţii de poliţie 
este în sensul recunoaşterii (inexplicabile) dreptului de folosinţă a bunului, mai ales că unele mandate cuprind dreptul expres al 
mandatarului de a se deplasa cu autoturismul la târguri specializate în vederea expunerii şi vânzării acestuia. Transferul posesiei 
bunului până la momentul vânzării s-ar putea grefa pe o promisiune bilaterală de vânzare, dacă aceasta s-a încheiat între părţi.
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Ne vom opri deci atenţia asupra manda-
tului având ca obiect vânzarea unui bun, 
grefat pe o promisiune bilaterală de vân-
zare, ambele folosite fi ctiv ca „vehicul” 
pentru a produce efecte juridice similare 
altui raport juridic, public, dar „nedorit 
şi scurtcircuitat”: vânzarea dintre pro-
mitentul-vânzător şi promitentul-cum-
părător.

II. OBIECTUL ANALIZEI

Descrierea situaţiei de fapt:

A este proprietarul unui bun imobil sau 
al mai multor bunuri. B declară că intenţio-
nează să cumpere aceste bunuri, dar, în ace-
laşi timp, urmăreşte şi valorifi carea lor ulte-
rioară (prin revânzare). Scopul fi nal urmărit 
de B îl constituie, aşadar, o activitate econo-
mică din care acesta urmează să obţină un 
profi t, ca urmare a revânzării bunurilor la un 
preţ superior celui plătit lui A, diferenţă care 
urmează să-i revină lui B în totalitate. B are 
în vedere o valorifi care a bunurilor, inclusiv 
ca urmare a încheierii unor operaţiuni de ali-
pire, dezlipire sau chiar a unor constituiri de 
dezmembrăminte ale dreptului de proprie-
tate asupra imobilelor (servituţi).

Între A şi B ia naştere un raport juridic 
specifi c unei promisiuni bilaterale de vân-
zare în cadrul căruia B plăteşte preţul vân-
zării integral, iar A îi predă documentele şi 
titlurile privind proprietatea şi posesia bunu-
rilor. Cum pe B nu îl interesează, cu precă-
dere, dobândirea proprietăţii bunurilor, păr-
ţile nu convin un termen pentru încheierea 
vânzării sau, dacă îl stabilesc, fi e este foarte 
îndepărtat, fi e nu este în intenţia lor de a-l 
respecta.

În concluzie, pe B nu-l interesează 
dobândirea dreptului de proprietate şi con-
solidarea calităţii de proprietar prin încheie-
rea, în viitor, a vânzării, în nume propriu, ci, 
mai degrabă, găsirea unei modalităţi legale, 
care să-i dea dreptul de a valorifi ca bunurile, 
în lipsa deţinerii calităţii de proprietar.

B doreşte şi solicită să fi e mandatat de 
către A să vândă oricui bunul obiect al pro-
misiunii, inclusiv sieşi, şi, în plus, să aibă şi 

dreptul de a încheia unele acte juridice care 
pot fi  în legătură cu vânzarea (alipiri, dez-
lipiri, constituire de dezmembrăminte ale 
dreptului de proprietate).

Actul notarial redactat:

A şi B se prezintă la un notar şi îi solicită 
redactarea şi autentifi carea unui înscris care 
să consemneze raporturile juridice prezen-
tate.

Notarul autentifi că o procură/un con-
tract de mandat, prin care A împuterniceşte 
pe B să vândă sieşi sau oricui bunurile, să 
efectueze, după caz, acte de dezlipire, ali-
pire, constituire de dezmembrăminte ale 
dreptului de proprietate privind bunurile.

În cuprinsul procurii/contractului de 
mandat, notarul consemnează faptul că A a 
primit integral de la B preţul vânzării (pre-
cizând sau nu cuantumul acestuia) şi nu mai 
are nicio pretenţie de la B din sumele pe care 
acesta din urmă le-ar obţine din vânzarea 
bunurilor.

Unii notari consemnează, succint, şi 
raportul juridic specifi c promisiunii bilate-
rale de vânzare (2-3 paragrafe), în timp ce 
alţii nu fac nicio precizare în acest sens.

Mandatul acordat de A lui B este declarat 
de părţi irevocabil şi, în unele situaţii, sunt 
stipulate clauze penale pentru ipoteza în 
care A ar revoca mandatul sau l-ar împiedica 
pe B, în orice fel, să dispună de bunuri.
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III. CONTEXTUL SITUAŢIEI

Situaţia de fapt descrisă poate să apară atât cu 
privire la un singur bun, cât şi cu privire la mai 
multe bunuri imobile, atunci când, de regulă, 
este vorba de terenuri situate în extravilanul 
localităţii. 

IV.  PROBLEME DE DREPT 
ŞI DE PRACTICĂ NOTARIALĂ

Situaţia juridică expusă şi refl ectarea acesteia 
în practica notarială pun o serie de întrebări la 
care ne propunem să găsim răspunsuri: 

1. Ce raporturi juridice iau naştere între părţi? 
Care este raportul juridic principal dintre părţi 
şi care este raportul juridic secundar? 

2. Se impune consemnarea de către notar a 
promisiunii bilaterale de vânzare?

3. Se impune precizarea cuantumului pre-
ţului plătit?

4. Cum se interpretează mandatul acordat de 
promitentul-vânzător promitentului-cumpără-
tor de a vinde oricui bunurile?

5. Cum se interpretează mandatele conexe 
privind încheierea unor posibile acte de dezli-
pire/alipire pretins subsumate operaţiunii de 
vânzare?

6. Ce este mandatul în interes comun şi 
ce efecte poate avea declararea de către părţi a 
irevocabilităţii mandatului?

7. Care sunt intenţiile reale ale părţilor?

1. Cu privire la chestiunea de a şti care 
sunt raporturile juridice dintre părţi

Este evident că raportul juridic principal îl 
constituie promisiunea bilaterală de vânzare, 
iar raportul juridic secundar este mandatul 
având ca obiect încheierea vânzării (executarea 
promisiunii).

Plata preţului reprezintă obligaţia asu-
mată şi executată de cumpărătorul unui bun, 
iar creditorul acestei obligaţii este întotdeauna 
vânzătorul. Cum pentru încheierea valabilă 
a unei vânzări având ca obiect un bun imobil 

se impune forma autentică şi îndeplinirea unor 
exigenţe şi formalităţi speciale, raportul juridic, 
în acest stadiu, nu poate fi  decât o promisiune 
bilaterală de vânzare-cumpărare, nesupusă 
unor condiţii de formă speciale şi nici îndeplini-
rii altor formalităţi prealabile pentru încheierea 
sa valabilă10.

„Mandantul-promitent-vânzător” declară şi 
pri meşte (anticipat) de la „mandatarul-promi-
tent-cumpărător”11 preţul vânzării, corelativ 
executându-şi (tot anticipat) şi obligaţiile spe-
cifi ce unui vânzător: înmânează „mandataru-
lui-cumpărător” titlurile şi documentele pri-
vitoare la proprietate12 şi, de asemenea, predă 
acestuia bunul. Şi executarea acestor obli-
gaţii principale specifi ce vânzării (art. 1.672 
C. civ.) constituie un indiciu sufi cient de clar 
în sprijinul ideii că între părţi a luat naştere 
(anterior sau concomitent) un raport juridic 
specifi c unei promisiuni bilaterale de vân-
zare.

De altfel, deşi, aşa cum vom arăta, pe „man-
datarul-promitent-cumpărător” nu-l interesează 
încheierea contractului de vânzare, îl interesează 
totuşi consemnarea sau, în orice caz, devoalarea 
raportului juridic (sau doar al unor elemente al 
acestuia) specifi c promisiunii bilaterale de vân-
zare, ceea ce îi conferă drepturile specifi ce, pe 
care apoi urmează a le cesiona.

2. Cu privire la chestiunea consemnării 
promisiunii de vânzare

Deşi raportul juridic principal îl constituie 
promisiunea, el este, inexplicabil, cel mai negli-
jent tratat. O explicaţie pentru care părţile nu 
acordă atenţie promisiunii bilaterale (şi nici 
notarul) o constituie faptul că acestea nici nu au 
în vedere executarea acesteia între ei şi încheie-
rea vânzării în viitor. 

„Mandatarul-promitent-cumpărător” nu ur-
măreşte să devină proprietar, ci să tranzacţio-
neze, să valorifi ce bunurile (în interes propriu, 
nu al mandantului), fără să (mai) dobândească 

10 Exercitarea unor eventuale drepturi de preempţiune se impune a fi  făcută până la momentul vânzării, astfel încât poate (şi 
trebuie) face obiectul unor condiţii rezolutorii exprese în etapa promisiunii, convenite de părţi şi consemnate corespunzător.

11 Vom denumi părţile „mandant-promitent-vânzător” şi „mandatar-promitent-cumpărător”, pentru că, cel puţin din aparenţa 
raporturilor juridice încheiate de acestea, ele acţionează ca părţi ale unei promisiuni bilaterale de vânzare, chiar dacă nu urmăresc 
încheierea contractului de vânzare între ele.

12 „Mandantul-promitent-vânzător” înmânează „mandatarului-promitent-cumpărător” titlurile şi documentele privitoare la 
proprietate, inclusiv predă bunul acestuia, în calitatea acestuia de (promitent-) cumpărător [art. 1.686 alin. (2) C. civ.], nu de 
mandatar al său (pentru a le transmite mai departe eventualului cumpărător).
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calitatea de proprietar. Cu toate acestea, îl inte-
resează consemnarea faptului că a plătit preţul, 
ceea ce corelativ îl aşază în postura unui promi-
tent-cumpărător13, pentru că aceasta îi oferă şi 
drepturile unui promitent-cumpărător, în special 
dreptul de a cere încheierea contractului de vân-
zare şi de a executa silit promisiunea.

Ca regulă generală, notarul care ia act de 
exprimarea consimţământului uneia dintre păr-
ţile unui raport juridic cu privire la executarea 
unei obligaţii de către cealaltă parte (de exemplu: 
primirea preţului) o va face în considerarea 
unui instrumentum care constată raportul juri-
dic corespunzător şi din care decurg obligaţiile 
arătate14. 

Forma înscrisului care constată o promisiune 
bilaterală de vânzare nu trebuie să fi e autentică, 
ci poate fi  şi sub semnătură privată15 (în opinia 
noastră, în acest caz se impune ca înscrisul să 
aibă sau să dobândească dată certă), astfel încât 
părţile ar putea, de asemenea, să prezinte nota-
rului un înscris care constată promisiunea bilate-
rală de vânzare spre a i se da dată certă.

a) O parte a practicii notariale consem-
nează, în cuprinsul înscrisului autentic care 
constată raportul de mandat, şi raportul 
juridic conţinând promisiunea bilaterală de 
vânzare. 

În general, în acest caz sunt redate lacunar 
doar manifestarea fermă de a vinde şi de a cum-
păra, fără ca notarul să consemneze detaliat 
obligaţiile principale specifi ce promisiunii, 

respectiv vânzării, ce le revin părţilor, şi 
anume termenul16 pentru încheierea vân-
zării şi nici alte clauze convenţionale sau 
legale (cum ar fi  eventuale pacte comisorii, 
clauze de arvună, condiţii rezolutorii exprese 
în cazul exercitării dreptului de preempţiune de 
către un preemptor, inalienabilitatea legală şi 
efectele acesteia, modalitatea de radiere a promi-
siunii în cazul notării acesteia în cartea funciară 
sau chiar notarea acestei convenţii în Registrul 
digital, modalităţile de notifi care a părţilor în 
vederea încheierii vânzării, consecinţele gene-
rate de inexistenţa documentaţiei cadastrale şi a 
deschiderii cărţii funciare pentru unele imobile, 
dreptul promitentului-cumpărător de a cesiona 
contractul şi condiţiile concrete în care acest 
fapt se poate realiza, dreptul de ipotecă legală al 
promitentului-cumpărător, care, chiar dacă imo-
bilul nu are deschisă carte funciară, se va putea 
înscrie la deschiderea acesteia). Îndeplinirea 
obligaţiei de consiliere de către notar este 
inexistentă în acest caz, iar aceasta se poate 
observa lesne din cele 2-3 paragrafe în care este, 
de regulă, consemnată promisiunea. 

Consemnarea, în formă autentică, a promisi-
unii bilaterale va genera, în mod evident, şi obli-
gaţia notarului de a calcula şi încasa onorariul 
notarial corespunzător actului juridic întocmit.

b) O altă parte a practicii notariale nici 
măcar nu consemnează expres raportul juri-
dic având ca obiect promisiunea bilaterală 
de vânzare. 

13 Plata preţului nu este o obligaţie specifi că promisiunii bilaterale de vânzare. Cu toate acestea, există prezumţia că sumele 
plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare reprezintă un avans din preţul vânzării, în lipsă de stipulaţie contrară (art. 1.670 C. 
civ.).

14 De exemplu, în mod asemănător, notarul va solicita prezentarea înscrisului constatator al unui contract de 
împrumut, atunci când autentifi că declaraţia creditorului prin care confi rmă îndeplinirea obligaţiei de restituire de 
către debitor. O situaţie aparte o constituie recunoaşterea expresă de către debitor a unui raport juridic neconstatat în scris 
(recunoaşterea unei datorii nu presupune întotdeauna inexistenţa înscrisului constatator; acesta poate exista, dar obiectul sau 
întinderea obligaţiei poate fi  contestată de debitor). Bineînţeles că, la fel ca orice alt act juridic, şi recunoaşterea unei datorii (atunci 
când nu a fost constatată în scris), indiferent de izvorul ei (contractual sau delictual) este susceptibilă de a fi  făcută de debitor 
în frauda unor (alţi) creditori sau, în general, pentru a crea situaţii juridice fi ctive în dauna unor terţi şi va putea fi  contestată de 
aceştia, în domeniul civil sau penal. La fel de adevărat este şi că sunt rare cazurile în care debitorul unui raport juridic neconstatat 
în scris ar recunoaşte expres o datorie, neavând niciun interes să o facă (debitorul poate recunoaşte şi tacit o datorie făcând o plată 
parţială). El o poate face şi prin înscris sub semnătură privată, nu doar prin înscris autentic, cele două categorii de înscrisuri având 
evident forţă probatorie şi executorie diferită. De regulă, recunoaşterea expresă a unei datorii se poate corobora şi cu alte probe 
care să dovedească existenţa raportului juridic şi care să confere astfel veridicitate actului de recunoaştere.

15 Potrivit art. 274 alin. (1) C. proc. civ., „înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere 
doveditoare numai dacă a fost făcut în atâtea exemplare originale câte părţi cu interese contrare sunt.”

16 Faptul că părţile nu convin (intenţionat!) un termen cert pentru încheierea vânzării poate naşte difi cultăţi atât în ceea ce 
priveşte calcularea termenului de prescripţie a dreptului de a cere încheierea vânzării pe cale judecătorească [art. 1.669 alin. (2) 
C. civ.], cât şi în ceea ce priveşte înscrierea şi radierea din cartea funciară a promisiunii [art. 906 alin. (2) – (3) C. civ.], întrucât 
birourile de cadastru şi publicitate imobiliară resping înscrierea promisiunilor care nu conţin un termen cert pentru încheierea 
vânzării şi care fac astfel imposibilă radierea acestora din ofi ciu. Obligaţia de a face asumată de părţile promisiunii este, în primul 
rând, afectată de un termen (cert sau incert). Fără îndoială că ea (mai) poate fi  afectată şi de condiţii (modalitate a obligaţiei). Dar, 
în aceste situaţii, termenul trebuie „să prevaleze” asupra condiţiei, în sensul că legislaţia pare că impune indirect părţilor stabilirea 
unui termen cert (maxim), chiar şi în prezenţa unor condiţii.
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Deşi „mandatarul-promitent-cumpărător” 
plă teşte preţul la momentul încheierii contractu-
lui de mandant sau a procurii, nu urmăreşte şi 
nici nu solicită notarului consemnarea în scris 
a raportului juridic care să corespundă unei pro-
misiuni bilaterale de vânzare şi care să-i con-
fere calitatea de dobânditor al unui drept care 
să-l îndreptăţească la dobândirea proprietăţii. El 
solicită doar consemnarea în formă auten-
tică a faptului îndeplinirii obligaţiei de plată 
a preţului. Această declaraţie dată de vânzător 
(cuprinsă sau nu în cadrul unui mandat) face 
astfel referire directă şi poziţionează părţile în 
cadrul unui raport juridic tip foarte clar: vânzare 
sau promisiune de vânzare. 

Apreciem că, indiferent de forma aleasă de 
părţi, se impune existenţa şi prezentarea 
unui înscris care să stea la baza verifi cării 
de către notar a calităţii de promitent-vân-
zător a celui care îşi exprimă consimţămân-
tul în sensul recunoaşterii îndeplinirii unei 
obligaţii de către cealaltă parte a unui raport 
juridic sinalagmatic (plata preţului). 

Între două persoane se poate naşte valabil un 
raport juridic specifi c unei promisiuni bilaterale, 
urmat chiar de executarea obligaţiilor, fără con-
semnarea în scris a raportului juridic, deoarece, 
în acest caz, instrumentum este necesar pentru 
dovedirea actului juridic, nu pentru valabilitatea 
acestuia. Este adevărat că actele juridice sunt 
întocmite la cerere, astfel încât notarul nu poate 
pretinde unei părţi încheierea unui act juridic 
dacă aceasta nu o cere. Cu toate acestea, atunci 
când una dintre părţile raportului juridic doreşte 
să facă o declaraţie autentică făcând referire la 
existenţa şi conţinutul acestui raport juridic, 
exigenţele şi specifi citatea activităţii notariale 
impun prezentarea (dacă există) sau încheierea 
în scris a raportului juridic, în forma prevăzută 
de lege sau aleasă de părţi. Notarul, atunci 
când ia act de diferitele declaraţii ale unei 
persoane parte a unui act juridic, le corobo-
rează cu înscrisuri doveditoare, astfel încât 
atât raportul juridic generator al obligaţiei, 
cât şi conţinutul şi efectele sale să poată fi , 
în mod cert, dovedite. Mai mult, notarul public 
nu autentifi că manifestări unilaterale de voinţă 
ale părţilor unui contract cu privire la îndeplini-
rea uneia sau alteia dintre obligaţii (declaraţii de 
vânzare sau declaraţii de cumpărare), ci însuşi 

raportul juridic bilateral, rod al consimţământu-
lui simultan al părţilor, care corespunde situaţiei 
declarate de părţi şi în cadrul căruia se circum-
scriu obligaţiile specifi ce legale sau convenţio-
nale ale fi ecărei părţi. Autentifi când o decla-
raţie de primire a preţului (inserată sau nu 
într-un raport juridic de mandat), în lipsa 
dovezii încheierii raportului juridic care a 
dat naştere unei astfel de obligaţii, notarul 
public comite o greşeală profesională gravă. 
Făcând eforturi să explice adevăratele rapor-
turi juridice care iau naştere între „mandant” 
şi „mandatar”, s-a susţinut opinia că, din faptul 
declarării primirii unui preţ se poate presupune 
(şi aceasta ar fi  sufi cient) încheierea unei pro-
misiuni bilaterale între cele două părţi (în orice 
caz, clauzele şi condiţiile unei astfel de convenţii, 
în afară de primirea şi cuantumul preţului, ar fi  
imposibil de dovedit în lipsa unui instrumentum). 
Exigenţele activităţii notariale impun ca rapor-
turile juridice dintre părţi să nu fi e presupuse, ci 
dovedite clar, în condiţiile legii. De altfel, prac-
tica arată că rar se poate întâlni un raport juri-
dic de vânzare inserat într-un instrumentum care 
conţine un mandat, în timp ce mai des se poate 
întâlni un raport de mandat inserat într-un instru-
mentum care conţine o promisiune de vânzare. 

Activitatea notarială are la bază şi se spri-
jină, cu precădere, dintre toate mijloacele de 
probă enumerate şi permise de procedura civilă 
(art. 250 C. proc. civ.), pe înscrisuri. Mijloacele 
de probă nu sunt specifi ce numai procesului 
civil. Înscrisurile constituie suportul esenţial al 
activităţii notariale şi permit notarului public să 
se convingă de conţinutul şi efectele actului juri-
dic constatat prin înscris (indiferent de forma 
înscrisului). Această devoalare a conţinutului 
actului juridic permite apoi notarului să-şi exer-
cite obligaţiile de verifi care a legalităţii şi de con-
siliere a părţilor, astfel încât actul juridic solicitat 
să producă efectele dorite de părţi şi să nu fi e 
supus unei cauze de anulare sau de nulitate.

Mai mult, neconsemnând promisiunea 
(ci simpla declaraţie de primire a preţului), vor 
deveni incidente dispoziţiile art. 1.303 şi 1.304 
(teza I) C. civ. privind confl ictul de interese şi 
contractul cu sine însuşi. Dimpotrivă, în pre-
zenţa unui înscris în care se consemnează 
promisiunea, se va face aplicarea dispoziţiilor 
art. 1.304 alin. (1) C. civ., care vor înlătura con-
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fl ictul de interese, validând încheierea contrac-
tului de vânzare (între mandant şi mandatar), în 
măsura în care clauzele contractului de vân-
zare şi obligaţiile părţilor sunt precis deter-
minate în cuprinsul promisiunii bilaterale 
de vânzare.

3. Cu privire la consemnarea preţului 
plătit de mandatarul-cumpărător

O parte a practicii notariale consemnează de -
claraţia „mandantului-promitent-vânzător” pri-
vind cuantumul preţului primit, în timp ce o 
altă parte a practicii notariale consemnează 
această declaraţie omiţând17 însă precizarea 
cuantumului preţului (acesta urmând să fi e 
probabil declarat şi precizat de mandatar cu oca-
zia întocmirii contractului de vânzare). Această 
din ultimă practică (creaţie exclusiv notarială) 
se explică prin faptul că o astfel de declaraţie, 
cuprinsă într-o promisiune, comportă o tarifare 
a onorariului raportată la valoarea preţului primit 
(Anexa nr. 2, pct. XII, lit. a la Normele privind 
tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de 
notarii publici aprobate prin Ordinul ministru-
lui justiţiei nr. 46/C/2011)18. Această practică 
este contrară legii şi constituie o neglijenţă 
a notarului public.

Preţul poate fi  determinat de părţi sau poate 
fi  determinabil (art. 1.661 – 1.664 C. civ.). Părţile 
trebuie să convină asupra modalităţii de deter-
minare a preţului, iar determinarea trebuie să 
se realizeze până la data plăţii (art. 1.661 C. 
civ.). Nedeclararea cuantumului preţului de către 
„mandantul-promitent-vânzător” nu se con-
fundă cu nedeterminarea preţului de vânzare. 
Odată ce promitentul-vânzător declară că a 
primit plata, înseamnă că preţul a fost deter-
minat şi nu există nicio îndoială cu privire la 
cuantumul acestuia, fi ind astfel şi plătit (nu 
s-ar putea primi un preţ nedeterminat!)19. De 
altfel, cum ar putea constitui chitanţă liberatorie 
(dovadă a plăţii) declaraţia promitentului-vân-
zător, dacă nu se identifi că cuantumul preţului, 
adică obiectul obligaţiei? 

În fi nalul acestei chestiuni, sesizăm o (altă) 
neglijenţă în redactarea mandatelor, care pune 
în discuţie capacitatea de înţelegere de către 
notarul instrumentator a raporturilor juridice 
instrumentate. În aceste mandate se face vorbire 
invariabil despre dreptul „mandatarului-pro-
mitent-cumpărător” de a primi preţul, la 
momentul încheierii vânzării, pe care acesta are 
dreptul să-l reţină, mandantul neavând nicio 
pretenţie. Aceste stipulaţii constituie erori veri-
tabile. În realitate, „mandatarul-promitent-cum-
părător” tocmai a achitat preţul „mandantu-
lui-promitent-vânzător”, astfel încât nu se pune 
problema să mai încaseze un alt preţ pe care să-l 
remită (sau nu) mandantului. Este vorba despre 
preţul cesiunii promisiunii care, într-adevăr, 
se achită de către promitentul-cumpărător cesi-
onar promitentului-cumpărător cedent şi care 
se cuvine acestuia, şi nu „mandantului-promi-
tent-vânzător” (care nu este parte a cesiunii). 
Odată intrat în spaţiul contractual al promisiunii 
bilaterale, promitentul-cumpărător cesionar se 
substituie promitentului-cumpărător cedent, în 
toate drepturile şi obligaţiile acestuia, luând ast-
fel locul acestuia, or preţul vânzării a fost deja 
plătit de către „mandatarul promitent-cumpără-
tor”.

4. a) Cu privire la interpretarea mandatului 
acordat de promitentul-vânzător promitentu-
lui-cumpărător de a vinde oricui bunurile

b) Despre cesiunea promisiunii

a) Cu privire la interpretarea mandatului 
acordat de promitentul-vânzător promiten-
tului-cumpărător de a vinde oricui bunurile

Probabil că cel mai „misterios” aspect al 
acestui mandat îl reprezintă dreptul „mandata-
rului-promitent-cumpărător” de a vinde oricui 
bunul care face obiectul promisiunii şi pe care 
„mandantul-promitent-vânzător” s-a obligat 
să i-l vândă, iar el s-a obligat să-l cumpere, 
plătind preţul.

Ipoteza în care două părţi încheie o promi-
siune bilaterală de vânzare, iar concomitent cu 

17 Omisiunea este una intenţionată, nu o uitare sau o eroare.
18 Nu detaliem aici motivele pentru care un notar ar face eforturi să nu încaseze un onorariu notarial, precizând doar că această 

atitudine constituie un act de concurenţă neloială.
19 Cu privire la această ipoteză, amintim că există şi o practică a autentifi cării unor declaraţii de primire a preţului, în care 

nu se precizează cuantumul acestuia, dar se face trimitere la conţinutul promisiunii sau al contractului de vânzare, unde preţul 
este determinat. Fără îndoială că o astfel de trimitere (posibilă, dar inutilă din perspectiva scopului urmărit) nu înlătură aplicarea 
dispoziţiilor legale privind normele de onorarii şi tarifarea corespunzătoare. 
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încheierea acesteia sau ulterior, promitentul-vân-
zător îl mandatează chiar pe promitentul-cum-
părător să-şi vândă sieşi bunul care a făcut 
obiectul promisiunii, evident, în condiţiile sta-
bilite în promisiune, nu are nimic excepţio-
nal, pentru că aceste două persoane sunt legate 
juridic printr-un angajament şi numai între ele 
se va încheia şi contractul de vânzare proiectat. 
Acest mandat este posibil şi legal, încadrându-se 
în sfera de aplicare a art. 1.304 C. civ. (contractul 
cu sine însuşi şi dubla reprezentare), fără difi -
cultăţi de interpretare şi aplicare, condiţiile vân-
zării fi ind clare şi stabilite în promisiune. Acest 
mandat, oricât de frecvent sau banal ar părea, 
prezintă însă o particularitate importantă (cu 
infl uenţă directă asupra modalităţii consemnă-
rii sale de către notar): obiectul său îl constituie 
executarea obligaţiilor asumate de promi-
tentul-vânzător prin promisiune (obligaţie/
obligaţii de a face) şi vânzarea bunului (obli-
gaţie de a da) promitentului-cumpărător. Din 
punctul de vedere al tehnicii de redactare, conţi-
nutul unui astfel de mandat se deosebeşte de un 
mandat „clasic” de vânzare, care conţine dreptul 
mandatarului de a căuta şi alege potenţiali cum-

părători, de a negocia şi de a încasa preţul, de 
a stabili clauze contractuale. Toate elementele 
contractului de vânzare (părţi, obiect, clauze) 
au fost, prin ipoteză, stabilite în cuprinsul pro-
misiunii. „Mandatarul-promitent-cumpărător” 
nu are a căuta potenţiali cumpărători, nu are a 
negocia niciun preţ sau alte clauze contractuale 
sau a-l primi (sic!). Având în vedere specifi citatea 
acestui mandat (de executare a unei promisiuni) 
şi calitatea mandatarului de parte în viitorul con-
tract de vânzare, credem că „mandatarul-pro-
mitent-cumpărător” nu poate primi mandat şi 
deci nu va avea dreptul de a renegocia clauze 
ale promisiunii sau ale vânzării20, dispoziţiile 
art. 1.303 C. civ. constituind o piedică evidentă. 
Am făcut această precizare pentru că întâlnim 
frecvent în practică mandate acordate de pro-
mitentul-vânzător însuşi promitentului-cumpă-
rător de a-şi vinde sieşi bunul, al căror conţinut 
nu diferă cu nimic de un mandat obişnuit de 
vânzare, unde putem găsi clauze privind căuta-
rea şi găsirea unui cumpărător, negocierea clau-
zelor contractuale, primirea preţului, clauze care 
sunt incompatibile cu situaţia de fapt, unde fap-
tul încheierii anterior a unei promisiuni face ca 

20 Dacă aceste clauze modifi catoare au fost stabilite în concret de mandant în cuprinsul mandatului, atunci nu se mai pune 
problema „renegocierii” de către mandatar, ci a executării acestora.
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astfel de menţiuni să fi e neavenite. Or, această 
redactare constituie o neglijenţă a notarului 
public instrumentator.

Dacă însă promitentul-vânzător îl împuterni-
ceşte pe promitentul-cumpărător să vândă bunul 
care face obiectul promisiunii (şi) oricărei alte 
persoane, atunci este pusă sub semnul între-
bării voinţa de a contracta a ambelor părţi, 
căci promitentul-vânzător tocmai a încheiat un 
contract prin care îşi asumă o obligaţie de a face 
numai faţă de o anumită persoană (promi-
tentul-cumpărător), consecinţa fi ind inalie-
nabilitatea bunului în raport cu alte persoane, 
astfel încât mandatul de vânzare a bunului către 
alte persoane constituie o contrazicere a 
obligaţiilor atât ale promitentului-vânzător, 
cât şi ale promitentului-cumpărător. 

Redactarea mandatului şi a promisiunii 
de către notar este neglijentă. 

De fapt, părţile au în vedere dreptul promi-
tentului-cumpărător de a cesiona promisiu-
nea, caz în care cesionarul va deveni parte în 
promisiune, luând locul promitentului-cum-
părător cedent, neconstituind o „altă per-
soană”. Aşadar, în fi nal, contractul de vânzare 
se va încheia tot în condiţiile şi în termenii 
promisiunii bilaterale, dar între promiten-
tul-vânzător şi (noul) promitent-cumpărător. 
Este adevărat că, urmare a cesiunii promisiunii, 
persoanele părţi ale contractului de vânzare nu 
sunt şi persoanele părţi iniţiale ale promisiunii. 

Nu se pune deci problema desfi inţă-
rii promisiunii, a restituirii prestaţiilor şi a 
încheierii unui contract de vânzare neproiec-
tat între proprietarul bunului şi o altă per-
soană (un alt potenţial cumpărător).

Aşadar, redactarea posibilă a contractului de 
mandat este una singură: mandatarul să exe-

cute promisiunea şi să încheie contractul de 
vânzare (cu sine sau cu cesionarul promisi-
unii)21.

Promisiunea bilaterală trebuie astfel să 
cuprindă, în mod expres, dreptul promiten-
tului-cumpărător de a cesiona promisiunea 
[promitentul-vânzător consimţind anticipat 
la aceasta, fapt permis de art. 1.317 alin. (1) 
C. civ.]. Or, în practica notarială se constată că 
acest drept nu este menţionat de părţi expres, ci 
voinţa promitentului-vânzător este, mai degrabă, 
subînţeleasă din atitudinea contractuală a părţi-
lor din cadrul mandatului, respectiv din faptul că 
mandatarul are dreptul de a vinde bunul „unei 
alte persoane”. Dar cum o astfel de înstrăinare 
ar contrazice efectele juridice ale promisiunii, nu 
poate fi  vorba decât de „o altă persoană – cesio-
nar al promisiunii făcute de promitentul-cumpă-
rător”. Dacă dreptul de a cesiona contractul este 
stipulat expres în cuprinsul promisiunii, atunci 
cuprinsul mandatului trebuie să aibă în vedere 
posibilitatea încheierii contractului de vânzare 
între promitentul-vânzător şi cesionarul pro-
misiunii făcute de promitentul-cumpărător (nu 
„orice altă persoană”). Aşadar, sintagma „orice 
altă persoană”, în contextul arătat, nu este juri-
dic corectă şi arată o neglijenţă a notarului în 
redactarea mandatului. 

b) Cu privire la cesiunea contractului, în 
general, şi la cesiunea promisiunii de către 
promitentul-cumpărător, în particular

Cesiunea contractului. Consideraţii generale

Cesiunea contractului, invenţie a practicii22, 
îşi găseşte azi o reglementare în art. 1.315 – 
1.320 N.C.C.23 Ea are ca efect substituirea 
unei părţi în contract, adică în drepturile 
şi obligaţiile acesteia. Cesiunea contractului 
nu face deci să înceteze contractul în persoana 

21 Dispoziţiile art. 1.654 alin. (1) lit. a) C. civ. privind incapacitatea mandatarului de a cumpăra bunul însărcinat să-l vândă 
nu sunt aplicabile în cauză, pentru că mandatarul-promitent-cumpărător deja s-a obligat să cumpere bunul, iar, cum am spus, 
mandatul primit nu are strict ca obiect vânzarea bunului (adică găsirea unui cumpărător, negocierea preţului şi a termenilor 
vânzării), ci executarea promisiunii.

22 Chestiunea cesiunii contractului pare să nu fi  intrat în aria preocupărilor majore ale doctrinei româneşti nici înainte, nici 
după adoptarea N.C.C. (sub forma unor monografi i importante dedicate subiectului). A se vedea analize sumare mai recente 
ale subiectului, Florin Alexandru ŞTEOPAN, Consideraţii privind cesiunea convenţională de contract, în Studia UBB nr. 2/2003, 
disponibil la adresa https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/449, Laura RETEGAN, Cesiunea de creanţă în raport cu alte operaţiuni 
juridice triunghiulare, în Studia UBB nr. 3/2009, disponibil la adresa http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/455.pdf. Iminenta 
intrare în vigoare a N.C.C. a determinat apariţia unor analize cu caracter de prezentare a instituţiei; a se vedea Juanita GOICOVICI, 
Cesiunea contractului în reglementarea art. 1315-1320 din Noul Cod civil, în Curierul Judiciar nr. 5/2010, pp. 264 – 268.

23 Cesiunea presupune existenţa a trei subiecte de drept: cedentul – partea din contract care își cedează poziția, cesionarul – 
terțul care se substituie cedentului în respectivul contract și cedatul – partea din contract care își păstrează poziția în contractul 
afl at în curs de executare.
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cedentului şi să ia naştere un nou contract în 
persoana cesionarului.

Două condiţii esenţiale trebuie îndeplinite: 
1) prestaţiile să nu fi  fost încă integral executate; 
2) cealaltă parte (contractantul cedat) să con-
simtă la cesiune.

Cesiunea este admisă atât în cazul contracte-
lor cu executare uno ictu, ale căror obligaţii pot fi  
afectate de termene sau condiţii, cât şi în cazul 
contractelor cu executare succesivă.

Cesionarul începe prin a fi  un terţ faţă de 
contract, un noncontractant (în sensul că nu a 
participat la formarea acestuia), pentru a deveni 
apoi parte în contract, ca urmare a substituirii 
uneia dintre părţi, afl ându-se astfel în situaţia de 
a executa contractul24.

Dacă fi e creanţa, din punct de vedere activ, 
fi e datoria, din punct de vedere pasiv, sunt ele-
mente ale unui patrimoniu, putând deci face 
obiectul unei transmisiuni, contractul, la prima 
vedere, pare că nu-şi găseşte locul. Cu toate 
acestea, practica şi legislaţia franceze au arătat, 
înaintea teoriei, că prevederea posibilităţii cesi-
unii fondului de comerţ, care putea cuprinde şi 
un contract de închiriere, presupunea şi cesiunea 
acestui contract odată cu fondul de comerţ. De 
altfel, sunt numeroase cazurile de cesiuni legale 
ale unor contracte fără acordul cocontractantu-
lui (de exemplu: cumpărătorul unui bun trebuie 
să respecte contractul de închiriere încheiat de 
vânzător, contractul de asigurare se transmite 
odată cu înstrăinarea bunului, cesionarul unei 
întreprinderi trebuie să respecte contractele de 
muncă încheiate etc.)25. 

După ce o perioadă îndelungată de timp 
cesiunea contractului a fost văzută ca o alipire 
dintre o cesiune a creanţei şi o cesiune a dato-
riei (care nu puteau fi  disociate), azi, este privită 
de majoritatea doctrinei franceze ca transferul 
unui ansamblu omogen care constituie con-
tractul26 (concepţia monistă a prof. L. Aynès). 
Substituirea pare că a dobândit confi guraţia unui 
mecanism juridic autonom, dreptul cunoscând 

din vechime operaţiuni juridice care prezintă ase-
mănări evidente: substituţia fi deicomisară, sub-
mandatul, acţiunea oblică27. 

Cesiunea contractului nu este compatibilă 
decât cu contractele sinalagmatice. În cazul con-
tractelor unilaterale ea se confundă fi e cu cesiu-
nea creanţei, fi e cu cesiunea datoriei28.

Tradiţional, Codul civil a văzut contractul 
dintr-o perspectivă individualistă, care are la 
bază angajamentul celui care se obligă. Astfel, 
cel care promite trebuie să fi e tot cel care 
şi execută. De aceea, executarea obligaţiei a 
fost asociată persoanei debitorului, a celui care 
s-a obligat, marginalizându-se astfel intervenţia 
unui noncontractant29. Astăzi însă, contractul 
face obiectul unei mutaţii conceptuale majore. 
El nu mai este privit din perspectiva individuală 
a schimbului de obligaţii, ci din perspectiva eco-
nomiei generale a întregii operaţiuni. Con-
tractul este azi o normă funcţională orientată în 
vederea realizării unui obiectiv concret. Iar dacă 
realizarea acestui obiectiv o impune, atunci şi 
substituirea unei părţi este acceptată şi permisă. 
Executarea contractului se detaşează treptat de 
intervenţia persoanei debitorului iniţial, permi-
ţând înlocuirea acestuia. Mai clar, executarea 
contractului se traduce prin satisfacerea cre-
ditorului, iar intervenţia unui noncontractant 
devine astfel legitimă ori de câte ori acesta con-
tribuie la aceasta30. 

S-a pus întrebarea cărei nevoi răspunde 
cesiunea contractului? Ce justifi că înlocuirea 
unei părţi pe parcursul executării unui contract? 
S-a afi rmat că scopul său principal este de a 
asigura continuitatea contractului. Înlocui-
rea contractantului este subordonată preocupării 
menţinerii contractului şi a executării obligaţii-
lor, în cazul în care acesta se afl ă în imposibili-
tate economică de a le mai îndeplini. Analiza 
economică a unui contract poate arăta faptul 
că, uneori, costurile fi nanciare ale unei rupturi 
contractuale fac preferabilă recurgerea la un terţ 
care să ia locul contractantului afl at în imposi-
bilitate de a-şi mai îndeplini obligaţiile, preluân-

24 D. ARTEIL, L’execution du contrat par un non-contractant, Ed. LGDJ, 2006, p. 4.
25 Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Ed. Dalloz, 2005, pp. 1246 – 1247.
26 G. PILLET, La substitution de contractant à la formation du contrat en droit privé, Ed. LGDJ, 2004, p. 12.
27 G. PILLET, op. cit., p. 13.
28 Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit., p. 1247.
29 D. ARTEIL, op. cit., p. 6.
30 D. ARTEIL, op. cit., p. 10. 
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du-i astfel sarcinile. Aşadar, înlocuirea contrac-
tantului apare ca având un caracter subsidiar şi 
fi ind făcută în interesul comun, economic, al 
ambelor părţi31. 

În orice caz, intervenţia unui noncontractant 
poate îndeplini multiple funcţii: de dinamizare a 
schimbului (în cazul subcontractărilor), de sim-
plifi care a raporturilor juridice (atunci când un 
debitor cedează creditorului său o creanţă), de 
securitate juridică (atunci când terţul intervine şi 
în calitate de garant, obligându-se să suporte ris-
cul insolvabilităţii debitorului iniţial) sau chiar de 
altruism (terţul poate executa obligaţia cu titlu 
gratuit în raport cu cedentul sau cu contractan-
tul cedat)32. 

Aceste argumente sunt tratate pe larg în doc-
trina franceză amintită în încercarea de a justi-
fi ca, pe de o parte, admisibilitatea de principiu a 
cesiunii contractului (care nu este reglementată 
expres în dreptul francez) şi, chiar mai mult, 
admisibilitatea cesiunii contractului fără acordul 
contractantului cedat (necesitatea acordului aces-
tuia fi ind percepută ca o injustiţie economică).

În dreptul civil român, astfel de argu-
mente, deşi pot fi  reţinute pentru a înţelege 
mai bine importanţa şi funcţiile cesiunii con-
tractului, nu au o pondere deosebită, deoa-
rece Codul civil român permite cesiunea 
contractului independent de motivele acestei 
operaţiuni. Codul civil îmbină însă concepţia 
subiectivă a forţei obligatorii a contractului 
cu conceptul mai nou al contractului – ope-

raţiune economică, deoarece permite cesi-
unea contractului, dar numai cu acordul 
contractantului cedat.

Funcţia acordului contractantului pentru ca 
cesiunea să producă efecte, respectiv de element 
esenţial al validităţii cesiunii sau de simplă condi-
ţie pentru ca cesiunea să producă efecte faţă de 
terţi, rămâne o chestiune controversată în drep-
tul francez33, unde cesiunea contractului nu şi-a 
găsit o reglementare. Potrivit noului Cod civil 
român, această chestiune este tranşată, comuni-
carea cesiunii contractantului cedat reprezintă o 
chestiune de validitate a cesiunii.

Contractantul cedat poate autoriza inclusiv 
cesiunea contractelor intuitu personae34, persoana 
debitorului neconstituind un obstacol absolut în 
cesiunea contractelor.

Dreptul de a cesiona contractul poate să fi e 
acordat în favoarea unor terţi nedeterminaţi 
(orice persoană), după cum este posibil ca, din 
chiar momentul încheierii contractului, una din-
tre părţi să obţină de la cealaltă acordul pentru 
a cesiona contractul în favoarea unui terţ deter-
minat35. Aşadar, cesiunea contractului poate fi , 
uneori, un eveniment care s-ar putea sau nu să 
se întâmple, o posibilitate, după cum ea poate 
fi  urmărită de una dintre părţi chiar din 
momentul încheierii contractului.

Cesiunea promisiunii bilaterale de către 
promi tentul-cumpărător 

Cesiunea unei promisiuni bilaterale nu 
pune probleme deosebite de aplicare36.

31 G. PILLET, op. cit., p. 15.
32 D. ARTEIL, op. cit., pp. 18 – 19.
33 Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit., p. 1249.
34 Ibidem.
35 Exemplul clasic în practica franceză îl constituie cazul unei promisiuni unilaterale de vânzare, unde benefi ciarul acestei 

promisiuni, viitor asociat al unei societăţi civile imobiliare încă neînfi inţate, va încheia în nume propriu o astfel de promisiune, 
prevăzând anticipat dreptul său la cesiunea promisiunii către societatea ce se va înfi inţa până la momentul vânzării şi devenind 
astfel veritabilul achizitor.

36 Analiza doctrinei franceze permite însă şi opinii mai nuanţate. O promisiune bilaterală având ca obiect încheierea unui 
contract de vânzare reuneşte consimţământul ambelor părţi (vânzător şi cumpărător) cu privire la obiectul şi la preţul vânzării. 
Odinioară, art. 1.295 Cod civil de la 1864 (art. 1583 Cod civil francez), nereprodus de N.C.C., arăta că aceste consimţăminte, odată 
reunite, fac ca vânzarea să fi e perfectă între părţi. De aceea, în practica notarială franceză, astfel de promisiuni sinalagmatice 
valorează vânzare. Pentru încheierea vânzării imobiliare în formă autentică părţile stabilesc un termen, iar încheierea contractului 
în formă autentică nu reprezintă decât o formalitate (legislaţia franceză nu prevede forma autentică a contractului de vânzare ca o 
condiţie de validitate, ci ca o condiţie pentru înscrierea în registrul de carte funciară). Părţile şi-au dat consimţământul anticipat nu 
numai cu privire la încheierea vânzării (obligaţie de a face), dar şi cu privire la transmiterea proprietăţii şi plata preţului (obligaţii 
de a da). Aşa se şi explică faptul că astfel de promisiuni pot fi  executate silit de către instanţă, iar consimţământul părţii care 
refuză încheierea contractului de vânzare (deci nu operaţiunea de vânzare, la care a şi consimţit) poate fi  „suplinit” de judecător. 
Dacă vânzarea nu ar fi  „perfectă” între părţi, consimţită irevocabil de acestea, suplinirea consimţământului ar fi  imposibilă. Or, 
atât timp cât părţile au schimbat reciproc consimţăminte cu privire la vânzare, respectiv cu privire la executarea obligaţiilor de a 
da specifi ce contractului de vânzare, aceasta fi ind „perfectă”, cesiunea promisiunii nu mai este posibilă. Cesiunea promisiunii 
este posibilă doar dacă obligaţiile părţilor sunt afectate de condiţii suspensive şi numai până la realizarea condiţiilor. După 
realizarea condiţiilor suspensive, cesiunea promisiunii este analizată ca o revânzare. În acest sens, a se vedea Memento 
pratique Francis LEFEBVRE, Vente immobilière 2006-2007. Juridique. Fiscal, Ed. Francis Lefebvre, 2006, p. 174.
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Orice promisiune sinalagmatică conţine 
obligaţii de a face asumate de ambele părţi şi 
cum, prin ipoteză, acestea nu au fost executate 
(adică, în principal, contractul proiectat nu a fost 
încheiat), cesiunea promisiunii este perfect posi-
bilă potrivit art. 1.315 alin. (1) C. civ. Odinioară, 
când cesiunea contractului era mai difi cil de con-
ceput, substituirea promitentului-cumpărător se 
realiza prin intermediul unei cesiuni de creanţă.

Dreptul de a cesiona promisiunea de 
către promitentul-cumpărător se impune a fi  
prevăzut expres şi detaliat în cuprinsul promi-
siunii, notarul trebuind să-şi exercite obliga-
ţia de consiliere faţă de părţile promisiunii (cel 
puţin) cu privire la următoarele aspecte (atunci 
când promisiunea este încheiată în formă auten-
tică): chestiunea de a şti dacă şi în ce condiţii 
este liberat cedentul (art. 1.318 C. civ.), momen-
tul producerii cesiunii [art. 1.317 alin. (1) C. civ.], 
excepţiile contractantului cedat (art. 1.319 C. 
civ.) sau obligaţia de garanţie (art. 1.320 C. civ.).

Bineînţeles că, urmare a aplicării acestor 
clauze contractuale, la momentul încheie-
rii contractului de vânzare între promiten-
tul-vânzător şi (noul) promitent-cumpără-
tor, părţile vor trebui să prezinte notarului 
public şi contractul de cesiune dintre vechiul 
promitent-cumpărător (cedent) şi noul promi-
tent-cumpărător (cesionar), pentru că numai aşa 
acesta din urmă îşi poate înfăţişa şi dovedi drep-
turile în cadrul promisiunii. 

Forma contractului de cesiune nu trebuie 
să fi e autentică37 (chiar dacă promisiunea a fost 
încheiată în formă autentică), dar cesiunea tre-
buie consemnată într-un înscris sub semnătură 
privată cu dată certă38. 

De asemenea, la data încheierii contractului 
de vânzare, părţile vor trebui să facă dovada 

comunicării promitentului-vânzător a con-
tractului de cesiune, dacă acesta a fost 
încheiat anterior vânzării, pentru că numai în 
acest fel produce efecte cesiunea [art. 1.317 
alin. (1) C. civ.]. Notifi carea sau acceptarea cesiu-
nii sunt cele două modalităţi alternative prin care 
contractantul cedat ia cunoştinţă de substituirea 
cocontractantului şi, din acel moment, cesiunea 
produce efecte. Dacă cesiunea promisiunii se 
încheie concomitent cu încheierea contractului 
de vânzare, ea urmează a fi  acceptată de către 
mandatarul promitentului-vânzător (împuter-
nicirea trebuind să prevadă expres şi această 
putere).

Apoi, ţinând cont de faptul că, în prac-
tică, majoritatea mandatelor de felul celor ară-
tate cuprind şi dreptul „mandatarului-promi-
tent-cumpărător” de a dezlipi/alipi terenul/
terenurile, obiect al promisiunii, există şi posibi-
litatea ca locul promitentului-cumpărător să 
fi e luat nu de una, ci de mai multe persoane 
(cesionari), urmare a unor cesiuni multiple, 
persoane care ar urma să achiziţioneze părţi 
determinate din terenul iniţial.

În cauza pe care o analizăm, promiten-
tul-cumpărător s-a obligat să cumpere bunul 
şi chiar a plătit (anticipat) integral preţul 
bunului. Încheierea vânzării în formă autentică 
apare ca fi ind o „formalitate”. Fără îndoială că 
nu i s-a transmis şi nu a dobândit dreptul de pro-
prietate asupra imobilului. A primit însă con-
simţământul irevocabil al promitentului-vân-
zător nu numai cu privire la încheierea vânzării 
(obligaţie de a face), ci şi cu privire la transmite-
rea proprietăţii (obligaţie de a da)39. Din această 
perspectivă, există tentaţia de a analiza cesiunea 
cu titlu oneros a promisiunii de către promiten-
tul-cumpărător ca o revânzare (cesiunea unui 
drept real, şi nu cesiunea unui contract). Se pare 

37 Art. 1.316 C. civ. – „Cesiunea contractului şi acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma 
cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.”

38 Art. 278 C. proc. civ. – „(1) Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au 
întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv: 

1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt 
funcţionar competent în această privinţă;

2. din ziua când au fost înfăţişate la o autoritate sau instituţie publică, făcându-se despre aceasta menţiune pe înscrisuri;
3. din ziua când au fost înregistrate într-un registru sau alt document public;
4. din ziua morţii ori din ziua când a survenit neputinţa fi zică de a scrie a celui care l-a întocmit sau a unuia dintre cei care 

l-au subscris, după caz;
5. din ziua în care cuprinsul lor este reprodus, chiar şi pe scurt, în înscrisuri autentice întocmite în condiţiile art. 269, precum 

încheieri, procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar;
6. din ziua în care s-a petrecut un alt fapt de aceeaşi natură care dovedeşte în chip neîndoielnic anterioritatea înscrisului.” 

39 Art. 1.279 alin. (1) C. civ. – „Promisiunea de a contracta trebuie să conţină toate acele clauze ale contractului promis, 
în lipsa cărora părţile nu ar putea executa promisiunea” (subl. n.).
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că domeniul predilect al cesiunii contractelor îl 
reprezintă contractele cu executare succesivă. 
În cazul promisiunilor, cesiunea contractului 
nu reprezintă altceva decât manifestarea voinţei 
uneia dintre părţi de a nu mai încheia contrac-
tul proiectat (indiferent de motiv40), transmiţând 
astfel drepturile rezultate din promisiune41. Din 
punct de vedere juridic, există numeroase argu-
mente care se opun analizei cesiunii promisiunii 
(sau chiar a unui contract de vânzare afectat de 
un termen sau o condiţie) ca o revânzare. Cesiu-
nea contractului nu poartă niciodată asupra unui 
bun, dimpotrivă, ea vizează substituirea uneia 
dintre părţile contractante. Contractul cedat 
nu încetează (între contractantul cedat şi cedent) 
pentru a lua naştere un nou contract (în ace-
leaşi condiţii) între contractantul cedat şi cesio-
nar, ci el continuă în persoana cesionarului. 
Din punct de vedere fi scal însă, în anumite cir-
cumstanţe, o astfel de cesiune poate fi  asimi-
lată unei revânzări. Deocamdată, cesiunile 
promisiunilor bilaterale benefi ciază de o 
anumită neutralitate fi scală, probabil şi din 
cauza discreţiei în care sunt realizate, dar 
atunci când preţul a fost plătit integral de 
promitentul-cumpărător cedent, cesiunea 
promisiunii cu titlu oneros poate, din punct 
de vedere fi scal, să fi e asimilată unei vân-
zări. Obiectul cesiunii îl reprezintă într-adevăr o 
legătură contractuală, dar acest mănunchi de 
drepturi şi obligaţii poartă asupra unui bun imo-
bil. Bineînţeles că o astfel de analiză trebuie să 
fi e îmbrăţişată expres de legiuitorul fi scal pentru 
a putea fi  aplicată.

5. Cu privire la mandatele conexe privind 
încheierea unor posibile acte de dezlipire/
alipire subsumate operaţiunii de vânzare

Noul Cod civil ne spune care sunt puterile 
unui mandatar general (numai acelea de a 

încheia acte de conservare şi de administrare) 
şi când este nevoie de un mandat expres (pen-
tru încheierea actelor de dispoziţie, în general, 
enumerându-se exemplifi cativ unele categorii de 
acte juridice)42.

În speţa analizată, mandatarul are un mandat 
expres (special) de vânzare. Distinct de acesta, el 
mai este împuternicit să încheie şi o serie de alte 
acte juridice, evident, în scopul realizării vân-
zării: acte de alipire, de dezlipire, de consti-
tuire de servituţi43. Alte mandate conexe, cum 
este mandatul pentru a arenda terenul, nu 
au însă nicio legătură cu încheierea vânzării; cel 
mult pot fi  puse în legătură cu transmiterea anti-
cipată a posesiei bunului promitentului-cumpă-
rător.

Aşadar, mandatul special (de vânzare) este 
însoţit şi de un mandat general, precizându-se 
anumite categorii de acte materiale/juridice pe 
care mandatarul le poate îndeplini. Îndeplinirea 
acestor acte materiale/juridice este subsumată şi 
în legătură directă cu realizarea obiectivu-
lui principal: vânzarea bunului. Ele rămân la 
aprecierea mandatarului. De exemplu, este posi-
bil ca un potenţial cumpărător să solicite coma-
sarea, în prealabil, a unor terenuri sau, dimpo-
trivă, un teren poate fi  valorifi cat mult mai bine 
dezlipit, caz în care mandatarul va decide dacă 
încheie sau nu acte de alipire/dezlipire. 

Cu toate acestea, în speţa analizată, pare că 
astfel de mandate conexe nu sunt justifi cate, 
în sensul că ele nu servesc realizării vânzării. 

„Mandantul-promitent-vânzător” tocmai a 
primit preţul de la „mandatarul-promitent-cum-
părător”, obiectul vânzării a fost determinat 
şi este gata oricând, după îndeplinirea tuturor 
formalităţilor legale, să încheie contractul de 
vânzare cu promitentul-cumpărător, privind 
bunurile obiect al promisiunii. Dacă „mandata-

40 Prof. Grimaldi arată faptul că, iniţial, practica a creat clauza de substituire pentru ca un copil încă nenăscut sau o societate 
încă neînfi inţată să poată fi  substituiţi în drepturile promitentului-cumpărător. Ulterior, se pare că această practică a fost extinsă 
şi la alte situaţii (apud Sébastien JARRY, Master 1 Droit notarial, Université II Panthéon-Assas, Le cumul des fl ous juridiques : la 
clause de substitution dans une promesse synallagmatique de vente et la notion de cession de contrat, 29.09.2012, disponibil 
la adresa https://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-des-contrats/le-cumul-des-fl ous-juridiques-la-clause-de-substitution-dans-
une-promesse-synallagmatique-de-vente-et-la-notion-de-cession-de-contrat/, nota 17).

41 În acest sens, Sébastien JARRY, op. cit.
42 „Art. 2.016. Întinderea mandatului. (1) Mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare 

şi de administrare.
(2) Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau 

bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie 
să fi e împuternicit în mod expres.

(3) Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.”
43 Pentru constituirea unui drept de servitute se impune întotdeauna un mandat special.
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rul-promitent-cumpărător” urmăreşte să achi-
ziţioneze terenurile alipite/dezlipite, atunci s-ar 
impune o obligaţie expresă în sarcina „man-
dantului-promitent-vânzător” de a încheia actul 
juridic de alipire/dezlipire în preambulul vân-
zării (personal sau prin mandatar). Aceasta nu 
apare deci ca o posibilitate, o alegere, o moda-
litate de valorifi care mai efi cientă a bunurilor 
(acestea fi ind deja valorifi cate), ci chiar ca o 
obligaţie a promitentului-vânzător, care va 
trebui stipulată şi al cărei conţinut va trebui 
determinat în cuprinsul promisiunii.

Un proprietar se poate oricând arăta dispus, 
în scopul valorifi cării optime a unui teren, să 
încheie acte de alipire/dezlipire, fi e din proprie 
iniţiativă, fi e la solicitarea expresă a unor poten-
ţiali cumpărători. În cazul nostru, proprietarul 
a primit preţul bunurilor/bunului. Adică, din 
punctul său de vedere, obiectivul valorifi cării 
bunului/bunurilor s-a realizat, independent 
de vreo alipire/dezlipire. Dacă la momentul vân-
zării, promitentul-cumpărător doreşte ca bunul/
bunurile obiect al promisiunii să aibă o altă con-
fi guraţie materială specială, atunci se impune ca 
proprietarul să-şi asume obligaţia certă a reali-
zării actelor juridice necesare în cadrul promi-
siunii. 

6. Cu privire la mandatul în interes 
comun şi declararea irevocabilă a manda-
tului

Mandatul este un contract intuitu personae. De 
aceea, revocabilitatea este de esenţa acestui 
contract44 (indiferent că mandatul este gratuit 
sau oneros) şi constituie un drept fi resc şi dis-
creţionar al mandantului, care nu mai are încre-
dere în mandatar, de a-i retrage împuternicirea, 
independent şi necondiţionat de vreo culpă a 
acestuia. 

Revocarea mandatului reprezintă una dintre 
cauzele de încetare a contractului [art. 2.030 
alin. (1) lit. a) C. civ.]. 

Atât de importantă este pentru (formarea 
şi) executarea acestui tip de contract încrederea 
mandantului în mandatar, încât mandatul poate 

fi  revocat de mandant chiar dacă a fost decla-
rat de părţi irevocabil. Aşadar, dacă mandatul 
nu este declarat irevocabil, revocarea este una 
discreţionară. În schimb, dacă mandatul este 
declarat irevocabil, atunci revocarea trebuie să 
fi e justifi cată, adică întemeiată pe o culpă a man-
datarului, sau să fi e determinată de un caz fortuit 
sau de forţă majoră [art. 2.032 alin. (2) C. civ.].

S-a afi rmat, pe bună dreptate, că noţiunea de 
mandat „irevocabil” este, oarecum, înşelătoare45, 
deoarece, chiar şi în acest caz, mandantul poate 
revoca mandatul, cu nerespectarea dispoziţiilor 
art. 2.032 alin. (2) C. civ., supunându-se însă 
unor daune [art. 2.032 alin. (1) C. civ.] prevă-
zute chiar de părţi în contract sau care urmează 
a fi  stabilite de instanţă46. De altfel, în practică, 
astfel de mandate declarate irevocabile cuprind 
clauze penale pentru ipoteza revocării de către 
mandant, uneori la limita unei penalităţi vădit 
excesive, ce ar putea fi  supusă reducerii de către 
instanţă (art. 1.541 C. civ.).

Când şi de ce părţile ar conveni să 
declare un mandat irevocabil? Mandatul 
are la bază încrederea în mandatar, corolarul 
constituindu-l dreptul unilateral al mandan-
tului de denunţare a mandatului, dar şi prin-
cipiul că mandatul serveşte exclusiv inte-
resul mandantului47. Aşadar, în cazul unei 
revocări ad nutum, mandatarul nu are dreptul 
a se plânge. Un mandat declarat irevoca-
bil, dacă nu este justifi cat, pare că vine să-i 
impună mandantului un mandatar nedorit!

E posibil ca mandatarul să aibă un inte-
res propriu în executarea (numai de către el) 
mandatului? Răspunsul este afi rmativ. Ştim că, 
în regulă generală, mandatarul îl reprezintă pe 
mandant şi încheie acte juridice în numele şi în 
interesul exclusiv al mandantului. Mandatul 
în interes comun reprezintă acea situaţie juri-
dică în care nu numai mandantul, dar şi manda-
tarul are un interes (evident, propriu), în execu-
tarea mandatului. Ei participă, împreună, la 
realizarea unui obiectiv comun, care com-
portă un interes pecuniar pentru ambele 

44 R. DINCĂ, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 248.
45 A. BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Ed. Montchrestien, 2006, p. 458.
46 De menţionat că revocarea mandatului nu dă dreptul automat la daune-interese în favoarea mandatarului, acesta trebuind 

să probeze atât cauza nejustifi cată, cât şi prejudiciul suferit.
47 A. BÉNABENT, op. cit.



ST
U
D
II

anul XXI
nr. 2

24

părţi. De aceea, în această situaţie se poate 
regăsi clauza de irevocabilitate a mandatului, 
pentru că revocarea ad nutum de către mandant 
ar (putea) prejudicia interesele mandatarului. 

În orice caz, mandatul în interes comun 
nu este de drept irevocabil, această clauză tre-
buind să fi e convenită expres de către părţi.

Corelativ, declararea irevocabilă a unui 
mandat nu este posibilă decât dacă această 
clauză îşi găseşte o justifi care în obiectivele 
comune ale părţilor. În caz contrar, această 
clauză ar putea fi  considerată neavenită. Irevo-
cabilitatea mandatului se prezintă ca o excepţie 
de la caracterul esenţialmente revocabil al man-
datului, care, cum am văzut, se întemeiază pe 
relaţia de încredere dintre mandant şi mandatar. 
Stipularea unei clauze de irevocabilitate într-un 
mandat care nu prezintă trăsăturile unui mandat 
în interes comun va aduce prejudicii mandantu-
lui, care se va vedea menţinut (prin efectul con-
strângător al daunelor) împotriva voinţei sale şi 
fără să existe o justifi care, într-o relaţie contrac-
tuală, pe care altfel ar fi  putut să o revoce fără a 
se expune unor sancţiuni.

Chiar declarat irevocabil, mandatul trebuie să 
prevadă un termen pentru aducerea lui la înde-
plinire, în lipsa acestuia, termenul legal maxim 
fi ind de trei ani (art. 2.015 C. civ.).

Jurisprudenţa franceză48 de la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea a consacrat noţiunea de mandat 
în interes comun, mai ales în domeniul comercial, 
fără însă ca legiuitorul să facă o aplicare gene-
rală a acestei teorii. Cert este faptul că simpla 
remunerare a mandatarului nu constituie un 
motiv pentru a se considera că mandatarul are 
un interes în a executa mandatul49 şi nici faptul 
că mandatarul a făcut cheltuieli pentru a-l exe-
cuta, căci acestea oricum îi vor fi  rambursate de 
către mandant [art. 2.025 alin. (2) C. civ.]. 

În fapt, irevocabilitatea mandatului (în 
interes comun) este legată indivizibil de 

contractele care se afl ă în legătură directă cu 
mandatul şi de la care împrumută caracte-
rul irevocabil50. De exemplu, mandatul cuprins 
într-o poliţă de asigurare, conferit de asigurat 
asigurătorului pentru a-l reprezenta în proces 
împotriva terţului, în legătură cu riscul garan-
tat; mandatul acordat creditorului mandantului 
(debitor) pentru a vinde în numele acestuia sau 
a îndeplini alte acte juridice din al căror rezultat 
aceştia se vor îndestula51; mandatul dat de către 
nişte coindivizari sau coproprietari unuia dintre 
ei pentru a administra interesele indiviziunii/
comunităţii; mandatul acordat unui notar în 
interesul comun al părţilor pentru care instru-
mentează52.

Observăm că pe mandatarul dintr-un man-
dat în interes comun îl interesează două aspecte: 
1) să încheie actele juridice în numele mandan-
tului şi 2) executarea mandatului să fi e făcută 
numai de el. Pe mandatar îl interesează, în pri-
mul rând, să se încheie actele juridice şi, obli-
gatoriu, în al doilea rând, (numai) el să fi e acela 
care execută mandatul. De aceea, are nevoie de 
un mandat şi de unul irevocabil. Aşadar, vrea 
să fi e mandatar şi, în plus, singurul şi într-un 
mod irevocabil. Rămâne totuşi de analizat, 
de la caz la caz, dacă în situaţia în care 
mandatul ar fi  revocat şi actele ar fi  îndepli-
nite personal de mandant sau de către un 

48 Doctrina şi jurisprudenţa române în materie sunt inexistente.
49 A. BÉNABENT, op. cit., p. 460.
50 M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tom XI, Ed. LGDJ, Paris, 1932, pp. 766 – 767, p. 846.
51 În practica franceză din secolul al XIX-lea, acest mandat era deosebit de des întâlnit, părţi fi ind debitorul falit, care „abandona” 

toate bunurile sale mobile şi imobile în mâinile creditorilor (abandon care nu avea semnifi caţia unui transfer al dreptului de 
proprietate către acesta) şi îi împuternicea să le vândă, în vederea acoperirii creanţelor, interesul fi ind deci unul comun, atât al 
debitorului, cât şi al creditorilor; F. LAURENT, Principes de droit civil, tom XVII, Bruxelles Bruylant-Christophe, Paris, Librairie A. 
Maresq, Aine, 1893, p. 457.

52 M. PLANIOL, G. RIPERT, op. cit. Viziunea notarului-mandatar comun al părţilor este specifi că dreptului francez. Cu toate 
acestea, predomină ideea potrivit căreia notarul acţionează în calitate de ofi ţer public.
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alt mandatar, interesele mandatarului ar fi  
întotdeauna prejudiciate (ţinând cont de 
faptul că, de cele mai multe ori, între man-
dant şi mandatar există şi alte raporturi 
contractuale în derulare, pe care se grefează 
mandatul şi care se pot executa personal de 
mandant sau de către alţi reprezentanţi).

În speţa analizată la începutul lucrării, sun-
tem în prezenţa unui mandat în interes 
comun? 

Există trei raporturi juridice: 1) promisiunea 
bilaterală de vânzare, 2) mandatul irevocabil 
acordat promitentului-cumpărător şi 3) cesiunea 
promisiunii de către promitentul-cumpărător.

„Mandatarul-promitent-cumpărător” cesio-
nează promisiunea substituindu-şi un nou pro-
mitent-cumpărător. În genere, în practică, între 
aceste părţi nici nu se consemnează cesiunea 
promisiunii, iar vânzarea se încheie direct între 
promitentul-vânzător (prin mandatar) şi noul 
promitent-cumpărător în temeiul mandatului, 
fără ca notarul public să solicite prezentarea 
contractului de cesiune a promisiunii. Cesiunea 
promisiunii şi vânzarea se încheie, de regulă, 
concomitent (deşi nu este obligatoriu), pentru 
că pe noul promitent-cumpărător îl interesează 
în mod special şi executarea promisiunii de către 
promitentul-vânzător (încheindu-se concomi-
tent, cesiunea este acceptată de mandatarul pro-
mitentului-vânzător). 

Se justifi că un mandat irevocabil acor-
dat promitentului-cumpărător în această 
ipoteză? Există un interes comun la care 
participă atât mandantul, cât şi mandata-
rul? Din moment ce promitentul-vânzător a 
găsit deja un contractant, promitentul-cum-
părător, care i-a şi achitat preţul, care este 
interesul său în cesiunea promisiunii şi în 
încheierea vânzării cu un alt contractant? 
N-ar putea promitentul-vânzător să încheie per-
sonal vânzarea sau printr-un alt mandatar? În 
ceea ce-l priveşte pe promitentul-cumpărător, 
în cazul în care nu încheie vânzarea (în numele 
său), ci cesionează promisiunea, interesele sale 
se realizează deplin prin cesiunea promi-
siunii (evident la un preţ superior celui plătit 
promitentului-vânzător, pe care îl şi primeşte 
la momentul cesiunii) şi nu atât prin încheie-
rea vânzării. Pentru cedent, nu mai are nicio 

importanţă executarea sau nu a promisiunii 
de către promitentul-vânzător, decât dacă l-ar 
garanta pe cesionar de aceasta. Ceea ce juridic 
nici nu face (cesiunea promisiunii nu cuprinde 
astfel de garanţii). În orice caz, dacă l-ar garanta 
pe cesionar de executarea promisiunii de către 
promitentul-vânzător, încheierea „afacerii” 
(vânzării) nu apare ca trebuind a fi  făcută exclu-
siv de „mandatarul-promitent-cumpărător”. În 
schimb, el realizează acest obiectiv indirect pre-
luând „drepturile şi puterile” promitentului-vân-
zător prin acordarea unui mandat irevocabil. În 
fi nal, „mandatarul-promitent-cumpărător” 
iese subtil din această schemă contractuală, 
deşi joacă rolul principal, fără să-l garan-
teze personal pe noul promitent-cumpără-
tor în vreo calitate contractuală (de vânzător 
al imobilului, pe care nici nu o are, sau de 
cedent), vânzarea încheindu-se între pro-
mitentul-vânzător şi noul promitent-cum-
părător. Singura răspundere a sa poate fi  
angajată în calitate de mandatar al promi-
tentului-vânzător (şi doar faţă de vânzător).

Credem că irevocabilitatea mandatului, 
evident posibilă, ar trebui totuşi să fi e circum-
scrisă numai în ipoteza vânzării către promi-
tentul-cumpărător iniţial, obiectivul comun 
al părţilor fi ind cert, dar nu şi în cazul vânzării 
către noul promitent-cumpărător (urmare a 
cesiunii), unde nu găsim că interesele promi-
tentului-vânzător şi ale promitentului-cum-
părător cedent sunt comune pentru a justi-
fi ca o clauză de irevocabilitate.

Mai mult, după cum am văzut la început, 
mandatul serveşte exclusiv satisfacerii interese-
lor mandantului şi, cu titlu ocazional, poate servi 
şi satisfacerii intereselor atât ale mandantului, 
cât şi ale mandatarului. Dar un mandat care să 
servească exclusiv intereselor mandatarului 
(acesta fi ind singurul interesat în operaţiu-
nea de cesiune a promisiunii de vânzare şi 
de încheiere a vânzării cu promitentul-cesi-
onar) este de neconceput şi ilegal.

În fi nal, facem precizarea că mandatul în 
interes comun nu se confundă cu ipoteza de 
lucru a împuternicirii exprese a mandataru-
lui să încheie contractul, în numele repre-
zentatului, cu sine însuşi, adică a situaţiei în 
care promitentul-cumpărător ar încheia contrac-



ST
U
D
II

anul XXI
nr. 2

26

tul de vânzare cu sine însuşi în calitate de repre-
zentant al promitentului-vânzător (art. 1.304 C. 
civ.), unde mandatul în interes comun nu poate 
fi  prezumat.

Dacă părţile au declarat mandatul irevoca-
bil, atunci notarul trebuie să aducă la cunoş-
tinţa mandantului dreptul şi condiţiile în care 
poate totuşi revoca mandatul, potrivit art. 2.032 
alin. (1) şi (2) C. civ., pentru că omiţând această 
consiliere ar crea impresia unei irevocabilităţi 
„absolute”.

7. Cu privire la intenţia reală a părţilor

Situaţia care a făcut obiectul acestei analize 
mai ample se poate întâlni, cu precădere, în 
cazul terenurilor pentru care s-a reconstituit/
constituit dreptul de proprietate în temeiul Legii 
nr. 18/1991. Cu toate acestea, în practică, am 
întâlnit-o şi în cazul unor achiziţii imobiliare 
importante.

Faţă în faţă găsim, pe de o parte, proprietari 
ai unor parcele de teren amplasate disparat, fără 
o valoare de piaţă consistentă (dacă ar fi  astfel 
tranzacţionate) sau, dimpotrivă, cu o valoare 
de piaţă apreciabilă, dar difi cil de obţinut de 
către aceştia din anumite considerente obiective 
(printre care costurile unei tranzacţii imobiliare 
sunt predominante) şi, pe de altă parte, persoane 
acţionând în calitate de intermediari53, de agenţi 
imobiliari, direct (uneori, promitenţi-cumpă-
rători sunt chiar agenţii imobiliare) sau prin 
persoane interpuse, dispunând de posibilităţi 
fi nanciare, care plătesc proprietarilor un preţ 
„acceptat” de aceştia, uneori mult sub nivelul 
valorii de piaţă, urmărind nu să cumpere terenu-
rile, ci să le tranzacţioneze, dar nu în numele şi 
în benefi ciul proprietarilor (plătiţi şi astfel „dez-
interesaţi”), cum ar trebui să facă un mandatar, 
poate chiar în schimbul unei remuneraţii, ci în 
nume propriu, la o valoare superioară preţului 
plătit proprietarilor. Cum am afi rmat, practica 
a dobândit o largă aplicare, cunoscând un anu-
mit succes şi în rândul achiziţiilor imobiliare mai 
importante.

Practica cesiunii (cu titlu oneros) promi-
siunilor şi a acordării mandatului de vânzare 
chiar promitentului-cumpărător în cauza ana-
lizată urmăreşte un scop sensibil diferit de 
cele enumerate, respectiv intenţia clară a unei 
persoane („promitentul-cumpărător”) de 
a tranzacţiona un bun, dar nu din postura 
de proprietar, deci fără dobândirea dreptu-
lui de proprietate, şi nici măcar a celei (evi-
dente) de agent imobiliar54, ci prin meca-
nismul dobândirii unei calităţi contractuale 
fi ctive („promitent-cumpărător”), chiar în 
pofi da evidenţei plăţii preţului şi apoi a cesi-
unii contractului, cu consecinţa plasării promi-
tentului-vânzător într-un plan îndepărtat, ca un 
actor insignifi ant care şi-a primit preţul, acapa-
rându-i prin intermediul mandatului toate pute-
rile specifi ce unui proprietar-vânzător, pe care le 
va exercita nu în interesul mandantului, ci în 
interesul său. 

Ne putem da seama că „mandatarul-pro-
mitent cumpărător” nu urmăreşte, în realitate, 
niciun moment să devină proprietar printr-un 
transfer al dreptului de proprietate, „însuşin-
du-şi” fi ctiv calitatea de promitent-cumpără-
tor, din faptul că este împuternicit să vândă 
bunul oricui (nu numai sieşi) şi din aceea că 
acaparează toate puterile specifi ce proprietarului 
bunului, deşi, din punct de vedere juridic, nu i-ar 
fi  de niciun folos. 

Promisiunea bilaterală de vânzare este 
doar un vehicul contractual, pe care „pro-
mitentul-cumpărător” îl utilizează pentru 
a tranzacţiona bunul, cesionând drepturile 
rezultate din promisiune veritabilului achi-
zitor. 

Mai mult, promitentul-cumpărător cedent, 
deşi va „ieşi” (iese) din raportul juridic proiectat 
(vânzarea), păstrează (oarecum nefi resc) un rol 
important, central (dar din postura unui manda-
tar al promitentului-vânzător), cu puteri aproape 
absolute, prin care „deţine controlul” întregii 
operaţiuni. De ce îl mai interesează pe pro-
mitentul-cumpărător încheierea contractu-
lui de vânzare (acţionând, aparent neinteresat, 

53 Astfel de intermediari („promitenţi-cumpărători”) pot lucra chiar şi în calitate de mandatari fără reprezentare ai unor 
persoane a căror identitate nu doresc să fi e cunoscută (cel puţin în faza încheierii promisiunilor, căci în etapa încheierii vânzărilor, 
această identitate va fi  devoalată ca urmare a cesiunii promisiunii către aceştia). 

54 Există numeroase agenţii imobiliare care dobândesc bunuri imobile în vederea valorifi cării acestora, această activitate făcând 
parte din obiectul de activitate.
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în calitate de mandatar al promitentului-vânză-
tor, îndeplinind formalităţi privind deschiderea 
cărţii funciare sau formalităţi privind exercitarea 
unui eventual drept de preempţiune) între pro-
mitentul-vânzător şi (noul) promitent-cumpără-
tor, din moment ce tocmai a cesionat promi-
siunea şi a părăsit acest contract?

Se observă efortul părţilor promisiunii de a 
transfera promitentului-cumpărător drepturile 
specifi ce unui proprietar fără ca acesta să dobân-
dească această calitate prin încheierea contrac-
tului de vânzare, utilizând pentru aceasta, prin 
deturnarea scopului, contractul de mandat.

Ce promitent-cumpărător îşi asumă obligaţia 
achiziţionării unui bun, plăteşte preţul integral 
din chiar etapa promisiunii, dar depune eforturi 
aşa de mari ca să nu dobândească dreptul de 
proprietate? 

Cesiunea promisiunii nu urmăreşte vreun 
scop economic al contractului (preţul ori-
cum fi ind plătit integral55), nici nu urmăreşte 
transmiterea contractului unui terţ determi-
nat şi cunoscut încă de la momentul încheie-
rii promisiunii56, ci refuzul evident al promi-
tentului-cumpărător de a încheia vânzarea în 
nume propriu57. 

Refuzul încheierii vânzării priveşte îndeosebi 
pe promitentul-cumpărător, intenţie care însă 
nu este străină promitentului-vânzător, care o 
acceptă. Iar sarcinile vânzării (plata impozi-
tului, a tarifului de intabulare şi a onorariului, 
împreună cu celelalte costuri ale unei vânzări) 
constituie motivul determinant. De aceea, păr-
ţile caută instrumente juridice care, pe de o 
parte, să le satisfacă interesele legate de transfe-
rul dreptului de proprietate şi, pe de altă parte, 

55 Există numeroase situaţii în care promitentul-cumpărător nu mai dispune de resurse fi nanciare pentru a fi naliza achiziţia şi 
atunci, pentru a nu se expune pierderii întregului avans plătit promitentului-vânzător, caută o persoană dispusă să achiziţioneze 
imobilul, cesionându-i astfel promisiunea, cu titlu oneros, în schimbul unei sume de bani mai mici decât avansul plătit, astfel încât 
să micşoreze efectele pierderii întregului avans plătit vânzătorului. Promitentul-vânzător este, la rândul lui, interesat în menţinerea 
promisiunii, neinteresându-l rezoluţiunea acesteia, ci fi nalizarea achiziţiei cu noul promitent-cumpărător.

56 Cum ar fi , de exemplu, situaţia în care un promitent-cumpărător ar cesiona gratuit cesiunea (de exemplu, unui fi u sau unui 
nepot), făcând publică această intenţie din chiar momentul încheierii promisiunii.

57 În sensul că aceste operaţiuni constituie un caz de simulaţie, C. MACOVEI, Simularea vânzării prin încheierea unui mandat: 
studiu de caz, în Creditori versus debitori: perspectiva Hexagonului, Cluj-Napoca, 24 aprilie 2015, Ed. Universul Juridic, 2015, 
pp. 38 – 45.
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să le faciliteze eschivarea de la plata unor obli-
gaţii fi scale considerabile. Urmărind în mod clar 
să nu devină proprietar, ne putem imagina că un 
astfel de mecanism ar putea fi  folosit pentru a 
împiedica, în cazul unor achiziţii imobiliare sem-
nifi cative, aplicarea dispoziţiilor fi scale privind 
declararea, ca plătitor de TVA, a încasării şi a 
perceperii acesteia.

Această acţiune nu reprezintă o noutate. 
Simulaţia preţului reprezintă un exemplu 
devenit clasic, folosit de părţi pentru a se eschiva 
de la plata sarcinilor vânzării58. Neputinţa de-a 
lungul timpului şi, azi, dezinteresul total al 
legiuitorului, care nici nu mai sancţionează în 
vreun fel simulaţia preţului, au avut pe termen 
lung efecte negative de mare amploare, care se 
vor dovedi difi cil de îndreptat. În ceea ce ne 
priveşte, am precizat cu altă ocazie59 faptul că 
un notar nu poate juca alt rol într-o simulaţie 
decât acela de a respinge încheierea raportu-
rilor juridice care o compun, independent 
de faptul că simulaţia în cauză este sau nu 
sancţionată civil sau penal. Aceasta deoarece 
statutul notarului public nu este compatibil 
şi nu permite niciodată şi sub nicio formă 
consemnarea unor declaraţii/intenţii fi ctive, 
nereale. Puţin importă faptul că aceste declara-
ţii fi ctive sunt sau nu sancţionate de legiuitor în 
vreun mod. Fictivitatea este incompatibilă, 
prin esenţa ei, cu actul notarial.

Apoi, situaţia pe care am analizat-o mai poate 
ridica şi alte probleme.

Una dintre ele este aceea a unui preţ lezio-
nar pe care promitentul-cumpărător i-l plăteşte 
promitentului-vânzător. Deşi preţul nu refl ectă 
valoarea de piaţă curentă a terenului, promiten-
tul-vânzător îl acceptă totuşi pentru că, în alte 
condiţii, valorifi carea terenului de către el, la un 

preţ superior, ar fi  difi cilă. Amintim că, potri-
vit art. 1.221 C. civ., „există leziune atunci când 
una dintre părţi, profi tând de starea de nevoie, 
de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe 
a celeilalte părţi, stipulează în favoarea sa ori a 
unei alte persoane o prestaţie de o valoare consi-
derabil mai mare, la data încheierii contractului, 
decât valoarea propriei prestaţii.”60

O altă problemă o reprezintă calitatea (nede-
clarată) de agent imobiliar (cu titlu profesio-
nal) a promitentului-cumpărător. După cum 
se poate lesne observa, acesta mai degrabă 
intermediază/tranzacţionează decât cum-
pără. Lipsa unei reglementări a activităţii de 
intermediere imobiliară61 şi a unui cod deonto-
logic62, care să cuprindă defi nirea clară a activi-
tăţilor de intermediere imobiliară, modalitatea 
de dobândire şi de pierdere a calităţii de inter-
mediar imobiliar, obligaţii ale intermediarilor şi 
sancţiuni corelative, precum şi dispoziţii care să 
ofere o protecţie juridică adecvată persoanelor 
reprezentate (cum ar fi  conţinutul minim pre-
stabilit al promisiunilor sub semnătură privată 
încheiate prin intermediul unui agent imobiliar 
ori conţinutul minim prestabilit al contracte-
lor de agenţie), face ca unele comportamente 
juridice ale persoanelor care desfăşoară ast-
fel de activităţi să aducă prejudicii reprezen-
taţilor. Cu titlu exemplifi cativ, amintim că, în 
legislaţia franceză în materie, art. 52 din Legea 
nr. 93-122/23 ianuarie 1993 (privitoare la pre-
venirea corupţiei şi la transparenţa vieţii econo-
mice şi a procedurilor publice) sancţionează cu 
nulitatea absolută orice cesiune cu titlu one-
ros a drepturilor conferite printr-o promisi-
une de vânzare purtând asupra unui imo-
bil, atunci când cesiunea este făcută de un 
profesionist în domeniul imobiliar. De altfel, 
procedeul prin care o persoană încheie, în 

58 Simulaţia nu se realizează atât la momentul încheierii promisiunii şi a mandatului, cât la momentul încheierii vânzării între 
promitentul-vânzător şi promitentul-cumpărător cesionar.

59 D. ISACHE, Notă critică la Decizia ICCJ nr. 80/2016, în Buletinul Notarilor Publici nr. 3/2016, p. 62 şi urm.
60 Art. 1.222 C. civ. – „(1) Partea al cărei consimţământ a fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa, anularea 

contractului sau reducerea obligaţiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi  îndreptăţită.
(2) Cu excepţia cazului prevăzut de art. 1.221 alin. (3), acţiunea în anulare este admisibilă numai dacă leziunea depăşeşte 

jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestaţia promisă sau executată de partea lezată. 
Disproporţia trebuie să subziste până la data cererii de anulare.

(3) În toate cazurile, instanţa poate să menţină contractul dacă cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei 
creanţe sau, după caz, o majorare a propriei obligaţii. Dispoziţiile art. 1.213 privitoare la adaptarea contractului se aplică în mod 
corespunzător.”

61 Activitatea de agenţie imobiliară a fost reglementată în perioada 2000 – 2003 prin Ordonanţa privind organizarea 
activităţii agenţilor imobiliari nr. 3/21.01.2000. Aceasta a fost însă respinsă prin Legea nr. 581/22.12.2003.

62 Un cod deontologic al medicilor, arhitecţilor şi agenţilor imobiliari a fost adoptat în Belgia în 2006, unde există şi lege 
specială aplicabilă din 1976 (Loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services). În Franţa, Decretul 2015-
1090 din 28 august 2015 a instituit un Cod deontologic specifi c profesiunilor imobiliare.
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mod obişnuit, promisiuni bilaterale, în cali-
tate de promitent-cumpărător, în vederea 
cesionării ulterioare a acestora, contravine 
dispoziţiilor Legii nr. 70-9 din 2 ianuarie 
1970 (Legea Hoguet), care reglementează con-
diţiile de exercitare a activităţilor purtând asupra 
imobilelor sau fondului de comerţ.

Apoi, o problemă o poate constitui şi repre-
zentarea falsă a promitentului-vânzător care 
a primit preţul integral, potrivit căreia acesta 
consideră că „a vândut” bunul (în sensul trans-
miterii dreptului de proprietate). Odată ce acesta 
şi-a primit preţul, el se arată complet dezintere-
sat de operaţiunile juridice şi formalităţile legale 
ce urmează a fi  îndeplinite (de către promiten-
tul-cumpărător) în vederea încheierii vânzării. 
Or, nu în puţine cazuri, imposibilitatea întoc-
mirii documentaţiei cadastrale (care apare ca o 
culpă a promitentului-vânzător), neplata unor 
impozite către bugetul local, erori existente în 
actele de proprietate sau chiar exercitarea drep-

tului de preempţiune de către un preemptor fac 
ca soarta vânzării să fi e modifi cată, uneori radi-
cal. De aceea, punându-se problema unei even-
tuale desfi inţări a promisiunii, apare şi problema 
restituirii preţului primit, inclusiv a plăţii unor 
daune-interese de către promitentul-vânzător. 
În aceste condiţii, termenii promisiunii sunt des-
tul de vagi, iar consilierea notarului, de aseme-
nea, inexistentă. Reprezentarea falsă despre care 
am amintit îşi găseşte o cauză şi în neglijenţa 
întocmirii actelor juridice, manifestată uneori 
chiar în lipsa consemnării unora dintre acestea. 
De exemplu, simpla declaraţie a mandantului 
care confi rmă primirea preţului fără consemna-
rea promisiunii bilaterale face ca părţile să se afl e 
într-o nebuloasă cu privire la raporturile juridice 
născute între ei, situaţie nepermisă în activitatea 
notarială. 

Notar public Dragoș ISACHE 
Camera Notarilor Publici Bacău
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CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Lucrarea de faţă îşi propune a face o incursiune în materia 
constituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 
având ca temei Legea nr. 18/1991 a fondului funciar şi alte acte 
normative, prin prezentarea cazurilor în care are loc constitui-
rea şi analizarea regimului juridic al terenurilor dobândite prin 
această modalitate, atât din perspectiva doctrinei, cât şi a practi-
cii notariale şi judiciare. 

În regimul comunist s-au adoptat măsuri prin care s-a urmărit 
preluarea terenurilor ce aparţineau persoanelor fi zice şi juridice, 
în scopul trecerii lor în proprietate comună – a statului, a unită-
ţilor de stat din agricultură (IAS) şi a cooperativelor agricole de 
producţie (CAP). După 22 decembrie 1989 s-a impus adoptarea 
unor reglementări speciale în temeiul cărora să aibă loc restituirea 
terenurilor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, dar 
problema reconstituirii proprietăţilor preluate abuziv nu a fost 

rezolvată integral1 nici până 
în prezent. În acest con-
text social şi politic a fost 
adoptată Legea nr. 18/1991 
a fondului funciar. Acest act 
normativ a avut ca principal 
obiectiv restituirea în natură 
a terenurilor preluate în ori
ce mod în perioada regimu-
lui comunist sau a acordă-
rii unor măsuri reparatorii 
către persoanele îndreptăţite 
la acestea, în măsura în care 
nu a putut avea loc reconsti-
tuirea dreptului de proprie-

Constituirea dreptului de proprietate 
în baza Legii nr. 18/1991 
şi a altor acte normative. 

Regimul juridic al terenurilor 
dobândite prin constituire

1 L. POP, Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 96.
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tate2. În subsidiar, legea a reglementat posibilita-
tea atribuirii dreptului de proprietate asupra unor 
terenuri prin constituire, către unele categorii de 
persoane care îndeplinesc condiţiile speciale pre-
văzute de lege. 

Reconstituirea reprezintă în esenţă o 
modalitate de reîmproprietărire, de restitu-
ire a terenurilor agricole cu care au intrat în 
cooperativele agricole de producţie foştii 
membri cooperatori sau care au fost trecute 
în proprietate cooperatistă în alt mod3.  

De altfel, în prezentul material nu ne vom 
ocupa de cazurile de reconstituire, ci de cele 
prin care s-a constituit  dreptul de proprietate 
în temeiul următoarelor acte normative: 

• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
• Legea nr. 44/1994 privind veteranii de răz-

boi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război;

• Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroi-
lor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor 
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pen-
tru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, precum 
şi dispoziţiile de completare cuprinse în Legea 
nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, pen-
tru revolta muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – 
Lupeni – august 19774. 

I. În actele normative enumerate mai sus se 
pot identifi ca următoarele situaţii în care dreptul 
de proprietate asupra unor terenuri agricole se 
dobândeşte pe baza atribuirii lui către anumite 
categorii de persoane.

 Constituirea dreptului de proprietate 
în favoarea unor membri cooperatori activi, 
însă care nu au adus teren în cooperativa 

agricolă de producţie sau care au adus mai 
puţin de 5.000 mp de teren, precum şi în 
favoarea celor care, neavând calitate de coo-
peratori, au lucrat în orice mod, ca angajaţi, 
în ultimii 3 ani în cooperativă sau în asoci-
aţii cooperatiste ori în folosul persoanelor 
deportate (art. 19 din Legea nr. 18/1991)

Calitate de benefi ciar al acestui tip de constitu-
ire au avut-o următoarele categorii de persoane:

• membrii cooperatori activi care, nedeţi-
nând teren în proprietate, nu l-au putut aduce 
în cooperativă sau terenul adus de către aceştia 
era mai mic de 5.000 mp, precum şi moştenito-
rii acestora, dacă fi e domiciliau în localitate, fi e 
urmau să se stabilească acolo, îndeplinind toto-
dată condiţia să nu deţină în proprietate teren în 
alte localităţi;

• persoanele care, neavând calitate de coo-
peratori, au lucrat în orice mod ca angajaţi în 
ultimii trei ani5 în cooperativă sau în asociaţii 
cooperatiste, dacă sunt stabiliţi sau urmează 
să se stabilească în localitate şi nu deţin teren 
în proprietate în alte localităţi [art. 19 alin. (1)]; 
benefi cia de prioritate la constituire personalul 
de specialitate prevăzut la art. 8 din Decretul-lege 
nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea 
ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole coo-
peratiste şi de stat, care şi-a desfăşu rat activitatea 
în unităţile agricole cooperatiste desfi inţate sau 
reorganizate în societăţi comerciale (art. 118 din 
Legea fondului funciar); 

• persoanele care au fost deportate într-o 
anumită localitate, iar în localitatea de origine nu 
au benefi ciat de reconstituirea dreptului de pro-
prietate [art. 19 alin. (2)]. 

Obiectul constituirii l-au reprezentat terenurile 
agricole afl ate la dispoziţia comisiei locale de 
fond funciar; pentru determinarea suprafeţei 
destinate constituirii s-a ţinut cont de mai multe 
criterii legale – cum ar fi  numărul solicitanţilor, 
suprafaţa totală a terenurilor sau cea rămasă 

2 Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 prevede că „stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc 
în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate 
sau constituirea acestui drept” (subl. n.).

3 I. ADAM, Regimul juridic al dobândirii și înstrăinării imobilelor – terenuri și construcții, Ed. Europa Nova, București, 1996, 
p. 18.

4 Precizăm că denumirea Legii nr. 341/2004 a recunoștintei față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluției române din decembrie 1989 a fost modifi cată succesiv, la data de 15.02.2000 prin OUG nr. 6/2008, la data de 30.12.2014 
prin OUG nr. 95/2014, iar apoi la 10.11.1996 prin Legea nr. 199/2016. Denumirea fi nală este Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977.

5 În practica judiciară, soluția dată de o instanță din Brașov a fost următoarea: cererea pentru constituirea dreptului de 
proprietate formulată de un specialist agricol al unei asociații intercooperatiste care a lucrat în cadrul acesteia o perioadă de un 
an și opt luni a fost respinsă.
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după ce fusese atribuită, cea necesară pentru 
reconstituirea proprietăţii – fără a exista în lege 
o limită minimă sau maximă.

 Constituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor în favoarea unor familii 
care se obligă să-l cultive [art. 21 alin. (1) şi 
(2) din Legea nr. 18/1991]

Benefi ciari ai constituirii dreptului de proprietate în 
acest caz sunt:

• familiile care au domiciliul în localităţi cu 
excedent de suprafaţă agricolă şi cu defi cit de 
forţă de muncă în agricultură, care îşi asumă 
obligaţia să lucreze suprafaţa agricolă atribuită;

• familiile care domiciliază în alte localităţi în 
care au în proprietate pământ puţin, cu obligaţia 
de a renunţa la proprietatea asupra terenurilor 
agricole din extravilan deţinute în aceste locali-
tăţi şi de a-şi stabili domiciliul în localitatea unde 
se afl ă suprafaţa de teren ce li se va atribui prin 
constituire, precum şi de a cultiva pământul ast-
fel dobândit6. Benefi ciază de prioritate la consti-
tuire personalul de specialitate prevăzut la art. 8 
din Decretul-lege nr. 43/1990 care şi-a desfăşurat 
activitatea în unităţile agricole cooperatiste des-
fi inţate sau reorganizate în societăţi comerciale 
(art. 118 din Legea fondului funciar).

Obiectul constituirii îl reprezentau terenurile în 
suprafaţă de până la 10 ha, rămase la dispozi-
ţia comisiei, situate în localităţi cu excedent de 
teren agricol în care există defi cit de forţă de 
muncă în agricultură, dacă benefi ciarii (adică 
întreaga familie) domiciliază sau urmează să-şi 
stabilească domiciliul în localitatea în care vor fi  
împroprietăr iţi.

 Constituirea dreptului de proprietate, 
în anumite condiţii, din terenuri ce apar-
ţin statului [art. 42 alin. (1) – (3) din Legea 
nr. 18/1991]

Persoanele care benefi ciază de constituire sunt 
foştii proprietari ai terenurilor agricole trecute în 
proprietatea statului ca efect al unor legi speci-
ale – terenuri care la data intrării în vigoare a 
legii se afl au în administrarea unităţilor agricole 
de stat; era necesar ca benefi ciarii să îndepli-
nească următoarele condiţii: 

• să nu fi  optat pentru a dobândi calitate de 
acţionar în societăţile pe acţiuni înfi inţate în baza 
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor eco-
nomice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
create pentru administrarea patrimoniului foste-
lor IAS-uri. Potrivit art. 37 alin. (1) din Legea 
nr. 18/1991, persoanele ale căror terenuri agri-
cole au fost trecute în proprietatea statului, ca 
efect al unor legi speciale, altele decât cele de 
expropriere, terenurile afl ându-se în adminis-
trarea unităţilor agricole de stat, puteau deveni, 
la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfi -
inţate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele 
unităţi agricole de stat7. De aceleaşi prevederi 
puteau benefi cia şi moştenitorii acestor per-
soane;

• în localitatea respectivă să existe defi cit de 
teren;

• să nu li se poată restitui în proprietate o 
suprafaţă minimă de teren, prevăzută de lege.

În acest caz, obiect al constituirii îl reprezentau 
terenuri agricole în suprafaţă de până la 5.000 mp,
care se afl au în proprietatea statului8, la dispozi-
ţia comisiilor locale de fond funciar; excepţie au 

6 V. TERZEA, Legile fondului funciar. Comentarii și explicații, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 178. 
7 Potrivit art. 37 alin.   (4) din Legea nr. 18/1991, „nu benefi ciază de dispoziţiile acestui articol persoanele ale căror terenuri au 

fost confi scate ca efect al unor condamnări penale, cu excepţia persoanelor precizate în Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modifi cările ulterioare”.

8 În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 18/1991, proprietatea statului se împarte în proprietate publică și privată, 
astfel: „terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlu pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din 
care fac parte, constituie fondul funciar al României”. De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 113/1992 privind stabilirea unor 
măsuri pentru defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau, după caz, al judeţelor a bunurilor şi valorilor de interes 
local din domeniul public şi privat al statului, precum şi trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene a regiilor 
autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice prevede că, „în vederea defalcării 
şi trecerii în patrimoniul comunelor, oraşelor sau, după caz, al judeţelor a bunurilor şi valorilor de interes local din domeniul 
public şi privat al statului, se constituie în fi ecare judeţ, în municipiul Bucureşti şi în sectorul agricol Ilfov o comisie, în subordinea 
prefectului, pentru inventarierea patrimoniului public şi privat al comunelor, oraşelor şi judeţului şi câte o subcomisie pentru 
fi ecare unitate administrativ-teritorială, care va funcţiona, după caz, în subordinea primarului, primarului general al Capitalei 
sau a preşedintelui consiliului judeţean”. Art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 
dispune: „(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobândite 
de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu 
respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către 
stat. (2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obținute prin vicier ea consimţământului, pot fi  revendicate de 
foştii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparaţie.”
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făcut suprafeţele de teren pe care s-au efectuat 
investiţii – altele decât îmbunătăţiri funciare – 
şi terenurile pe care se afl au plantaţii de vii sau 
pomi fructiferi. În această ultimă situaţie, consti-
tuirea putea totuşi avea loc dacă nu existau tere-
nuri din altă categorie de folosinţă. 

 Constituirea dreptului de proprietate 
în zona montană în favoarea familiilor de 
ţărani nou constituite [art. 43 alin. (1) din 
Legea nr. 18/1991]

Persoanele care benefi ciază de constituirea drep-
tului de proprietate potrivit acestei prevederi 
legale sunt: 

• familiile nou constituite care provin din 
mediul agricol montan şi care au priceperea 
necesară să se ocupe de creşterea animalelor şi 
să exploateze raţional pământul, dacă se obligă 
să-şi creeze gospodării în zona respectivă.

Obiectul constituirii îl reprezenta o suprafaţă de 
teren de maxim 10 ha, care face parte din dome-
niul privat al unei localităţi afl ate în zonă mon-
tană, defavorizată de factori naturali.  

 Constituirea dreptului de proprietate 
în favoarea veteranilor de război, în temeiul 
Legii nr. 44/1994 [art. 13 alin. (1) din Legea 
nr. 44/1994]

Legătura dintre acest caz special de constitu-
ire a dreptului de proprietate şi legea fondului 
funciar se face prin trimiterea existentă în art. 17 
din Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru apro-
barea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de pro-
prietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor. 
Această prevedere legală arată că veteranilor de 
război vizaţi de dispoziţiile Legii nr. 44/1994 li se 

atribuie, în condiţiile legii, în proprietate terenuri 
din extravilan sau, după caz, în intravilan, afl ate 
la dispoziţia comisiei locale.

Prin urmare, benefi ciari ai dreptului de constitu-
ire sunt veteranii de război9 cărora le-au fost 
acordate ordine şi medalii pentru faptele de 
arme săvârşite pe câmpul de luptă, dacă de la 
data decorării şi până în prezent nu au primit 
terenuri prin alte legi de împroprietărire. Intră 
sub incidenţa acestei legi:  

a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau 
cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa 
Cavaler;

b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României 
cu spade şi panglică de Virtute Militară sau cu 
Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul 
 Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana 
României cu spade şi panglică de Virtute Mili-
tară sau Ordinul Coroana României cu spade, 
Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea 
Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, 
Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aero-
nautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, 
Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade, Crucea 
Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul 
Sanitar, precum şi Medalia Virtutea Ostăşească – 
în această ultimă situaţie doar dacă distincţia le-a 
fost conferită pentru fapte de arme deosebite, 
ce au avut loc pe câmpurile de luptă ale Primului 
Război Mondial sau ale celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, ori pentru servicii deosebite aduse 
armatei în timp de război [art. 13 alin. (1)].

Obiectul constituirii îl reprezentau: 
• un lot de teren agricol de 5 ha sau un loc de 

casă de 500 mp în localitatea în care domiciliază 
persoanele arătate la art. 13 alin. (1) lit. a);

• suprafaţa de 500 mp pentru loc de casă în 
localitatea în care domiciliază sau, dacă acest 

9 Potrivit art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de 
război, republic ată, „au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial în armata 
română şi s-au afl at într-una din următoarele situaţii: a) au luptat în u nităţi militare – subunităţi, mari unităţi sau comandamente – 
la diferite eşaloane ori au făcut parte din formaţiunile logistice, astfel cum sunt prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major; 
b) au acţionat în unităţile sp eciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, precum şi la curăţarea teritoriului de mine 
până la 31 decembrie 1946; c) au fost comandanţi militari sau comanda nţi ai gărzilor militare ori membri în comisiile militare de 
control şi recepţie în întreprinderi furnizoare de material de război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major; d) au luptat 
pe teritoriul naţional vremelnic ocupat  de inamic, împotriva acestuia, în unităţi ori formaţiuni constituite, recunoscute ca atare de 
Marele Stat Major; e) au făcut parte din justiţia militară, poliţia militară, jandarmerie, din unităţi de pompieri militari şi companii 
de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, care au acţionat în zona de operaţiuni ori s-au afl at în unităţi sau formaţiuni constituite 
şi au acţionat în timpul războiului, în perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat Major; f) au devenit invalizi de război; 
g) au fost prizonieri de război”. Art. 2 prevede   următoarele: „sunt considerate, de  asemenea, veterani de război, persoanele care 
au participat la primul sau al doilea război mondial, după cum urmează: a) cetăţenii români din orice teritoriu care s-au înrolat 
voluntar şi au luptat în rândurile armatelor Naţiunilor Unite; b) locuitorii din provinciile româneşti, vremelnic ocupate în perioada 
1940-1945, care au fost încorporaţi sau mobilizaţi în mod obligatoriu şi au luptat în armatele altor state, în cazul în care şi-au 
păstrat sau redobândit cetăţenia română şi domiciliul în România; c) persoanele de naţionalitate germană care au fost încadrate 
obligatoriu în unităţi ale armatei germane, în cazul în care şi-au păstrat sau redobândit cetăţenia română şi domiciliul în România”. 
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lucru nu este posibil, 1 ha de teren arabil în 
extravilan pentru ceilalţi benefi ciari [adică cei 
arătaţi la lit. b) a aceluiaşi alineat].

Subliniem că veteranii de război care, din 
cauza defi citului de teren în localităţile unde 
domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi  
împroprietăriţi conform legii aveau dreptul la o 
despăgubire care consta într-o sumă ce repre-
zenta contravaloarea terenului la care erau 
îndreptăţiţi conform legii [art. 13 alin. (3)]. 

II. Constituirea dreptului de proprietate 
în favoarea persoanelor care au participat la 
Revoluţia din decembrie 1989  

Un alt caz de constituire a dreptului de pro-
prietate întemeiat pe prevederile art. 15 alin. (5) 
din Legea nr. 18/1991 îl constituie categoria 
persoanelor pe care le vom denumi generic în 
cele ce urmează revoluţionari.     

Art. 15 alin. (5) din Legea nr. 18/199110 pre-
vede următoarele: „se vor atribui, la cerere, per-
soanelor care şi-au pierdut total sau parţial 
capacitatea de muncă şi moştenitorilor celor 
care au decedat – ca urmare a participării la 
lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 
1989 – în proprietate, terenuri în suprafaţă de 
10.000 m2 în echivalent arabil” (subl. n.). 

Prin urmare, potrivit acestei prevederi legale 
au fost îndreptăţiţi la constituire:

• participanţii la revoluţie care şi-au pier-
dut total sau parţial capacitatea de muncă;

• moştenitorii celor care au decedat ca 
urmare a participării la lupta pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989. Această catego-
rie era denumită în Legea nr. 42/1990 pentru cinsti-
rea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor 
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria 
revoluţiei din decembrie 1989 „urmaşii eroilor-mar-
tiri”, dar fără ca actul normativ să prevadă iniţial 
posibilitatea atribuirii unor terenuri către aceş-
tia11 (dreptul la atribuire a fost prevăzut ulterior, 
la data de 12.08.1992, prin art. 1 pct. 4 din Legea 
nr. 93/1992 care a modifi cat Legea nr. 42/1990).

Dreptul la constituirea proprietăţii a fost 
acordat la data de 12.08.1992 prin art. 1 pct. 4 
din Legea nr. 93/1992 care a modifi cat Legea 
nr. 42/199012 şi în favoarea altor benefi ciari, 
cum sunt:

• răniţii13, alţii decât cei care îşi pierduseră 
capacitatea de muncă şi care benefi ciaseră deja 
de atribuire în baza Legii nr. 18/1991.

Ulterior, la data de 10.03.1999, prin art. 1 
pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 17/1999 care a modifi cat Legea nr. 42/199014, 
la sfera benefi ciarilor constituirii s-au mai adău-
gat: 

• marii mutilaţi15, alţii decât cei care îşi pier-
duseră capacitatea de muncă şi care benefi cia-
seră deja de atribuire în baza Legii nr. 18/1991.

După abrogarea la data de 20.07.2004 a 
Legii nr. 42/1990, Legea nr. 341/2004 a recunoş-
tinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contri-

10 O dispoziție similară se regăsea în art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, act normativ abrogat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea 
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor 
de  proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor. Aceasta prevedea la art. 15 că „li se vor atribui în proprietate şi 
categoriilor de persoane prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi 
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modifi cările 
ulterioare”. Ulterior, acest act a fost abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 
a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor; în prezent, aceasta 
prevede în art. 17 că „li se atribuie în proprietate terenuri categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare”.

11 Potrivit anexei nr. 1 alin. (4) din Legea nr. 42/1990, republicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 198/1996, 
„calitatea de erou-martir se recunoaşte celor care au decedat în perioada 16 decembrie 1989 – 10 ianuarie 1990, inclusiv celor 
care, fi ind răniţi în acest interval, au decedat ulterior din cauza rănilor suferite” (subl. n.).

12 Așa cum aceasta a fost republicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 146/1991.
13 Potrivit anexei nr. 1 alin. (4) – (5) din Legea nr. 42/1990, republicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 198/1996, 

„cali tatea de rănit se recunoaşte celor care au fost răniţi în perioada 16 decembrie 1989 – 10 ianuarie 1990; sunt consideraţ i 
răniţi cei care în acest interval au suferit vătămări corporale care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare sau care au produs 
vreuna dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infi rmitate permanentă 
fi zică ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii unei persoane”.

14 Așa cum aceasta a fost republicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 198/1996.
15 Potrivit art. 81 alin. (5) din Legea nr. 42/1990 republicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 198/1996, dispoziție 

introdusă la data de 30 iunie 2000 prin Legea nr. 112/2000. Astfel, „prin mare mutilat din Revoluția din decembrie 1989 se 
înțelege persoana care prezintă o tulburare funcțională gravă prin pierderea totală a capacității de deplasare, de manipulație sau 
de vedere – cecitate absolută –, necesitând îngrijire permanentă din partea unei alte persoane”.
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buit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 
a defi nit şi sintagma „urmaşii eroilor-martiri” al 
cărei conţinut nu era determinat în textul legii 
abrogate. În această categorie „urmaşii eroi-
lor-martiri” intră soţul supravieţuitor, părinţii şi 
copiii celui decedat16. De remarcat că dispoziţia 
legală derogă de la principiile devoluţiunii suc-
cesorale legale prin care se stabilesc persoanele 
îndreptăţite să culeagă moştenirea legală (soţul 
supravieţuitor în concurs cu cele patru clase de 
moştenitori), întrucât în viziunea acestui act 
normativ au împreună cu soţul supravieţuitor 
deopotrivă dreptul la atribuirea terenului atât 
descendenţii (moştenitori în linie dreaptă ce 
fac parte din clasa I), cât şi părinţii (colaterali 
privilegiaţi ce fac parte din clasa a II-a de moş-
tenitori legali). 

De asemenea, prin această lege au fost 
desemnate şi alte categorii de benefi ciari îndrep-
tăţite la constituire. Astfel, au dobândit vocaţie la 
această recompensă şi luptătorii pentru victo-
ria Revoluţiei din decembrie 198917, sintagmă 
cu caracter general în conţinutul căreia intră18: 

• luptători reţinuţi, titlu atribuit celor care au 
fost puşi în detenţie preventivă, până în data de 
22 decembrie 1989, de forţele de represiune, ca 
urmare a participării la acţiunile pentru victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989;

• luptători remarcaţi prin fapte deosebite, categorie 
în care au fost cuprinşi atât cei care, în peri-
oada 14 – 25 decembrie 1989 au mobilizat şi au 
condus grupuri sau mulţimi de oameni, au con-
struit şi au menţinut baricade împotriva forţelor 
de represiune ale regimului totalitar comunist, 
au ocupat obiective de importanţă vitală pentru 
rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până 
la data judecării dictatorului, în localităţile unde 
au luptat pentru victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, cât şi cei care, între 14 şi 

22 decembrie 1989, au avut acţiuni dovedite 
îm potriva regimului şi însemnelor comunismului.

• luptători cu rol determinant – reprezintă un 
titlu atribuit celor care, în perioada 14 – 22 de-
cembrie 1989, au avut un rol determinant la 
declanşarea şi victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în 
confruntările cu forţele de represiune, au ocu-
pat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită 
care au aparţinut regimului totalitar în localităţile 
în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări, au 
rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până 
la fuga dictatorului19.

Totodată vor intra în categoria benefi ciarilor 
cărora li se poate atribui teren prin constituire şi 
următorii:

• persoana20 care a avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste din 
Valea Jiului – Lupeni – august 1977, inclusiv 
soţul şi copiii acestei persoane, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 252 alin. (2)21; 

• urmaşii persoanei care a avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987, noţiunea 
urmaş incluzând soţul supravieţuitor, copiii şi 
părinţii celui decedat22. 

Obiect al împroprietăririi de care benefi ci-
ază toate categoriile de revoluţionari îl constituiau: 

• teren în suprafaţă de 10.000 mp în echiva-
lent arabil, în condiţiile Legii nr. 18/1991; 

• suprafaţa de 500 mp situată în intravilan, 
cu destinaţie de teren aferent unei locuinţe de 
care persoana îndreptăţită poate benefi cia dacă 
nu a avut sau nu are în proprietate un alt spa-
ţiu locativ, în limita posibilităţilor [art. 5 alin. (1) 
lit. n)]. 

Din punct de vedere procedural, art. 34 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru 
aproba rea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

16 Art. 5 coroborat cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, respectiv art. 31 lit. b) în urma modifi cării prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 95/2014.

17 Art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004.
18 Precizăm că în această categorie au mai fost prevăzuți și luptătorii răniţi în luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 

1989 sau în legătură cu aceasta, însă aceștia aveau deja dreptul la atribuire, așa cum am mai arătat.
19 Această categorie a fost introdusă prin art. I, pct. 4 din OUG nr. 95/2014.
20 Această categorie a fost introdusă prin modifi carea Legii nr. 341/2004 prin Legea nr. 199/2016 [art. 254, coroborat cu 

art. 252 și art. 251 alin. (1)].
21 Art. 252 din Legea nr. 341/2004 – „dovada calităţii prevăzute la art. 251 alin. (1) lit. b) şi c) se face de către persoana 

interesată, cu înscrisuri ofi ciale eliberate de organele competente, din care să rezulte strămutarea odată cu soţul sau părintele, cu 
participarea directă a ofi ţerilor de securitate, folosindu-se autovehiculele respectivei instituţii sau sub supravegherea şi urmărirea 
securităţii”.

22 Această categorie a fost introdusă la data de 30.12.2014 prin art. I, pct. 22 și 24 din OUG nr. 95/2014, care a modifi cat 
Legea nr. 341/2014 [art. 21 alin. (1), coroborat cu art. 5].
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nr. 341/2004 prevede că, în aplicarea art. 5 alin. (1) 
lit. n)23, în situaţiile în care autorităţile adminis-
traţiei publice locale nu dispun de suprafeţe de 
teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate 
proceda, în condiţiile legii, la trecerea unor 
suprafeţe de teren cu această destinaţie, din 
domeniul public în domeniul privat. O sursă 
pentru constituirea dreptului de proprietate în 
acest caz24, ca şi în celelalte situaţii în care legea 
prevede posibilitatea c onstituirii proprietăţii, 
este culegerea moştenirii vacante de către stat 
(înainte de intrarea în vigoare a Codului civil) 
sau, după caz, de către unitatea administrativ-te-
ritorială25 (după 1 octombrie 2011) pe raza căreia 
se afl ă bunurile la data deschiderii moştenirii. 
Precizăm că moştenirile vacante intră în prezent, 
potrivit art. 553 alin. (2) C. civ.26, în domeniul 
privat al unităţilor administrativ- teritoriale. 

De asemenea, alin. (2) al art. 34 din Hotărâ-
rea Guvernului nr. 1.412/2004 mai precizează că, 
în limita dreptului ce li s-a conferit prin lege 
în privinţa atribuirii unei suprafeţe de 500 mp 
de teren în intravilan, autorităţile şi instituţiile 

publice pot atribui solicitantului (revoluţionar) 
în proprietate terenul aferent spaţiului locativ 
care i-a fost vândut în baza altor reglementări 
în vigoare, dar în cazul cărora, la momentul 
respectiv, nu a fost posibilă şi vânzarea terenu-
lui aferent. Un exemplu în acest sens ar fi  cazul 
în care în calitate de chiriaş, revoluţionarul a 
cumpărat un imobil – teren şi construcţie – în 
temeiul Legii nr. 112/1995. Potrivit art. 3727 din 
Normele metodologice privind aplicarea Legii 
nr. 112/1995 coroborate cu art. 2628 alineat 
ultim din aceeaşi lege, dobânditorul construcţiei 
devenea proprietar şi asupra terenului pe care 
este amplasată construcţia, dar norma nu îi con-
ferea dreptul de a dobândi şi diferenţa de teren 
care constituie curtea. În temeiul prevederii de la 
art. 34 din HG nr. 1.412/2004, s-ar putea atribui 
revoluţionarului în proprietate şi suprafaţa neo-
cupată de construcţii aferentă acesteia, în limita 
unei suprafeţe de 500 mp. 

În practica judiciară29 s-a reţinut că în favoa-
rea benefi ciarilor Legii nr. 341/2004 nu se con-
sacră un drept absolut la constituire, ci unul 

23 Art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004 – „persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) (luptător pentru victoria 
Revoluției din decembrie 1989), precum şi la art. 31 lit. b) (urmaș de erou-martir), care îndeplinesc condiţiile legii benefi ciază şi 
de atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate a 10.000 mp de teren în extravilan şi 500 mp de teren în intravilan – acesta din 
urmă pentru destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locativ”.

24 Așa cum prevede art. 26 din Legea nr. 18/1991 republicată.
25 Comună, oraș sau municipiu, după caz.
26 Art. 553 alin. (2) C. civ. prevede: „moştenirile vacante se constată prin certifi cat de vacanţă succesorală şi intră în 

domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, fără înscriere în cartea funciară. Imobilele cu privire la care s-a 
renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau 
municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local.”

27 Art. 37 din Normele metodologice nr. 1/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 dispune următoarele: „în situaţiile de 
vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate 
se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege”.

28 Art. 26 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995 prevede că „suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, 
afl ate la data de 22 decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă construcţiilor, rămân în proprietatea 
statului”.

29 Decizia nr. 247/2014, Tribunalul Buzău, http://www.rolii.ro/hotărâri/5888fa2fe49009941d002dc0
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condiţionat de existenţa terenurilor dispo-
nibile; prin urmare, se poate vorbi doar de o 
vocaţie la constituire, întrucât atribuirea se 
face în limita posibilităţilor. În acest scop, pen-
tru a asigura satisfacerea solicitărilor formulate 
se lasă la latitudinea autorităţilor administraţiei 
publice locale iniţierea de demersuri pentru 
trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului, oraşu-
lui sau comunei. În concluzie, în speţă instanţa a 
reţinut că dreptul revoluţionarilor de a benefi cia de 
terenuri în extravilan este afectat de o condiţie 
suspensivă care constă în posibilitatea concretă 
a fi ecărei unităţi administrativ-teritoriale de a le 
atribui teren în proprietate.

III. Chiar dacă legea a reglementat posibili-
tatea constituirii dreptului de proprietate pentru 
anumite categorii de persoane, acest drept a fost 
supus unor îngrădiri legale de-a lungul timpului. 
Însă în ceea ce priveşte dreptul de proprietate 
asupra terenurilor constituite în favoarea vete-
ranilor de război în temeiul Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război nu a existat o ase-
menea inalienabilitate legală, acesta putându-se 
înstrăina întotdeauna în mod liber. 

Ca principiu, Codul civil consacră liber-
tatea de a dispune. Astfel, oricine poate dis-
pune liber de bunurile sale dacă legea nu 
prevede în mod expres altfel (art. 12). Însă 
libertatea de a dispune nu este absolută, 
putând fi  îngrădită de lege printr-o dispozi-
ţie expresă. Aceste îngrădiri constituie limi-
tări temporare ale libertăţii de a dispune30 
putând fi  atât cuprinse în lege, cât şi stabilite 
prin act juridic31. 

Un caz de inalienabilitate legală este prevă-
zut de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, 
potrivit căruia „terenul atribuit conform art. 19 

alin. (1), art. 21 şi art. 43 nu poate fi  înstrăinat 
prin acte între vii timp de 10 ani, socotiţi de la 
începutul anului următor celui în care s-a făcut 
înscrierea proprietăţii, sub sancţiunea nulităţii 
absolute a actului de înstrăinare”.

În principiu, terenul asupra căruia s-a consti-
tuit dreptul de proprietate nu putea fi  înstrăinat 
timp de 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor înscrierii proprietăţii în urmă-
toarele cazuri:

• când constituirea dreptului de proprietate 
s-a făcut în favoarea unor membri cooperatori 
activi care nu au adus teren în cooperativa agri-
colă de producţie sau care au adus mai puţin de 
5.000 mp de teren, precum şi în favoarea celor 
care, neavând calitate de cooperatori, au lucrat 
în orice mod ca angajaţi în ultimii trei ani în coo-
perativă sau în asociaţii cooperatiste ori în folo-
sul persoanelor deportate [art. 19 alin. (1)]; 

• când constituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor s-a făcut în favoarea famili-
ilor care domiciliază în localităţile cu excedent 
de suprafaţă agricolă şi cu defi cit de forţă de 
muncă în agricultură şi care se obligă să lucreze 
suprafaţa de teren atribuită; de asemenea, bene-
fi ciare ale constituirii dreptului de proprietate 
sunt familiile fără pământ sau care au pământ 
puţin şi care domiciliază în alte localităţi, cu 
obligaţia acestora de a-şi stabili domiciliul în 
localitatea unde se afl ă suprafaţa de teren şi de 
a cultiva pământul primit, renunţând la pro-
prietatea avută în localitatea lor, din extravilan 
(art. 21);

• când constituirea dreptului de propri-
etate în zona montană s-a făcut în favoarea 
familiilor de ţărani nou constituite care au pri-
ceperea necesară să se ocupe de creşterea ani-
malelor şi să exploateze raţional pământul, cu 
obligaţia să-şi creeze gospodării în zona respec -
tivă (art. 43).

30 De altfel, M. CANTACUZINO arăta în lucrarea Elementele dreptului civil, Ed. ALL, București, 1998, p. 138 că „puterea de a 
dispune de dreptul de proprietate, de a-l înstrăina, de a-l transmite constituie un atribut esențial al proprietății. Inalienabilitatea, 
care este neapărat vremelnică și neapărat relativă, adică cu privire la raporturile dintre anumite persoane sau dintre anumite 
categorii de persoane, nu poate să existe decât în cazurile prescrise sau îngăduite de lege, ceea ce înseamnă că facultatea 
de a înstrăina este de ordine publică, libera circulație a bunurilor fi ind în relație directă cu interesele economiei obștești” (subl. n.). 

31 Art. 627 C. civ. prevede următoarele: „(1) prin convenţie sau testament se poate interzice înstrăinarea unui bun, însă 
numai pentru o durată de cel mult 49 de ani şi dacă există un interes serios şi legitim. Termenul începe să curgă de la data 
dobândirii bunului. (2) Dobânditorul poate fi  autorizat de către instanţă să dispună de bun dacă interesul care a justifi cat clauza 
de inalienabilitate a bunului a dispărut sau dacă un interes superior o impune. (3) Nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate 
într-un contract atrage nulitatea întregului contract dacă a fost determinantă la încheierea acestuia. În contractele cu titlu oneros, 
caracterul determinant se prezumă, până la proba contrară. (4) Clauza de inalienabilitate este subînţeleasă în convenţiile din care 
se naşte obligaţia de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată sau determinabilă. (5) Transmiterea bunului 
pe cale de succesiune nu poate fi  oprită prin stipularea inalienabilităţii.”
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Interdicţia de înstrăinare a operat până la 
intrarea în vigoare a noului Cod civil, art. 32 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991 fi ind 
abrogat expres prin art. 230 lit. t) din Legea 
nr. 71/2011 la data de 1.11.201132. 

În doctrină, în practica notarială şi în cea judi-
ciară problema datei de la care începe să curgă 
termenul de inalienabilitate a creat de-a lungul 
timpului difi cultăţi de interpretare, rămânând 
controversată şi în prezent.  

De fapt, sintagma „înscrierea proprietăţii” nu 
a fost niciodată defi nită de către legiuitor, motiv 
pentru care în primul rând practica notarială, 
apoi cea judecătorească au înregistrat nume-
roase opinii cu privire la data de la care începe 
să curgă termenul de 10 ani.

A. Potrivit art. 7 din Legea nr. 18/1991, drep-
tul de proprietate şi celelalte drepturi reale tre-
buie înregistrate în documentele de evidenţă 
funciară şi de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. Plecând de la acest reper, într-o opinie 
s-a considerat că înscrierea proprietăţii reprezintă 
o procedură a cărei îndeplinire poate fi  marcată 
prin menţionarea dreptului constituit în orice 
registru public dacă din operaţiunea respec-
tivă rezultă identitatea proprietarului şi arătarea 
imobilului dobândit de către acesta, întrucât în 
acest mod se realizează o sufi cientă publicitate. 
Prin urmare, termenul de 10 ani se considera 
că începe să curgă, potrivit acestei opinii, de la 
data efectuării respectivei înscrieri a proprietăţii 
constituite după caz, în registrul agricol, în evi-
denţele ţinute de organele fi scale sau în cele ale 
comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 18/1991. 

1. Astfel, într-o primă opinie33 s-a considerat 
că termenul de 10 ani începe să curgă de la data 
înscrierii proprietăţii constituite în evidenţele 
comisiei locale de fond funciar; la acea dată 

s-au eliberat primele dovezi privind constituirea 
dreptului, sub forma adeverinţei de proprietate 
care arată îndreptăţirea titularului la această atri-
buire; prin urmare, se considera că de la această 
dată începe să curgă termenul la expirarea căruia 
era permisă vânzarea terenului. De reţinut că eli-
berarea adeverinţei de proprietate nu este prima 
dovadă de constituire a dreptului, ci la rândul ei, 
este precedată de aducerea la cunoştinţa publică a 
hotărârii emise de comisia locală de fond funciar 
privind constituirea proprietăţii. 

2. În altă opinie34, s-a susţinut că termenul de 
10 ani ar curge de la data înscrierii proprietăţii con-
stituite în registrul agricol. Art. 36 din Hotărârea 
Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţi-
onarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atri-
buire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în pose-
sie a proprietarilor dispune că, după semnare, dovada 
dreptului de proprietate se transmite comisiilor 
comunale, orăşeneşti sau municipale, iar acestea o 
vor înscrie direct în registrul agricol. 

B. Plecând de la dispoziţiile art. 7 din Legea 
nr. 18/1991, au fost şi opinii care porneau de 
la premisa că înscrierea proprietăţii reprezintă o 
procedură care implică realizarea unei publicităţi 
imobiliare prevăzute de lege. 

1. Astfel, într-o opinie minoritară în epocă35 
se considera că termenul de 10 ani începea să 
curgă de la data transcrierii la judecătoria de 
la locul situării terenului a primului act pe 
baza căruia s-a constituit proprietatea, întrucât 
din acel moment dreptul devenea opozabil ter-
ţilor. La data intrării în vigoare a Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, publicitatea imobiliară se 
realiza, pe cea mai mare parte a teritoriului, prin 
transcrierea actelor constitutive sau transla-
tive de drepturi reale imobiliare, iar registrele de 

32 Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modifi cările și completările 
ulterioare a prevăzut că acesta a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, dată la care s-a abrogat art. 32 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991 [art. 230 lit. t)].

33 Gh. DOBRICAN, Probleme ridicate de punerea în posesie asupra terenurilor aparținând persoanelor cărora li s-a reconstituit 
dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991, în Dreptul nr. 8/1994, p. 86 și idem, Data de când curge termenul de 10 ani 
înăuntrul căruia nu pot fi  înstrăinate terenurile dobândite prin constituirea dreptului de proprietate, în temeiul legii fondului funciar, 
în Dreptul nr. 4/2002, p. 85, citat în Culegere de practică notarială. Spețe comentate, vol. IV, Ed. Notarom, București, 2017.

34 D. MOREANU, Considerații în legătură cu inalienabilitatea legală temporară instituită prin art. 32 alin. (1) din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, în Dreptul nr. 9/2010, p. 139.

35 O. RĂDULESCU, P. I. RĂDULESCU, Înstrăinarea terenurilor agricole obținute prin constituirea dreptului de proprietate, în 
Activitatea Uniunii nr. 11/2000, p. 23, citat în Culegere de practică notarială. Spețe comentate, vol. IV, Ed. Notarom, București, 2017.
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publicitate imobiliară – numite de transcripţiuni şi 
inscripţiuni36 – erau ţinute de către judecătorii37. 

Cât priveşte modul în care se realiza publi-
citatea imobiliară la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 18/1991, în România funcţionau con-
comitent două sisteme: cel al cărţilor funciare 
reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938 şi cel 
de transcripţiuni şi inscripţiuni reglementat de 
Codul civil de la 1864 şi de Codul de procedură 
civilă de la 1865. Prin urmare, sintagma înscrie-
rea dreptului trebuia să le acopere pe ambele, deşi 
corect ar fi  fost ca legea să menţioneze, după 
caz, transcrierea sau înscrierea dreptului. 

2. Într-o altă opinie38 dominantă în doctrină 
şi în practica judiciară mai recentă s-a considerat 
că termenul de 10 ani începe să curgă doar din 
anul următor celui în care s-a făcut înscrierea 
proprietăţii în cartea funciară. Precizăm că la 
data de 1.07.1999 au început să funcţioneze, pe 
lângă judecătorii, birourile de carte funciară înfi -
inţate în temeiul Legii nr. 7/1996; în cartea fun-
ciară se înscriu, de regulă, toate drepturile reale 
imobiliare, noţiunea înscriere incluzând lato sensu 
atât intabularea (înscriere cu caracter defi nitiv), 
cât şi înscrierea provizorie, precum şi notarea 
acestor drepturi. 

Dintr-un studiu făcut în epocă reieşea că în 
practică39 birourile de carte funciară admiteau 
înscrierea dreptului dobândit prin constituire 
pe baza adeverinţelor emise de comisiile de 
fond funciar – dacă acestea identifi cau sufi cient 
imobilul –, a procesului-verbal de punere în 
posesie – în care imobilul apărea întotdeauna 
identifi cat măcar prin vecinătăţi –, precum şi a 
titlului de proprietate. Totuşi, contrar acestei 
practici, instanţele au reţinut că doar înscrierea 
titlului de proprietate în cartea funciară ar fi  de 
natură să marcheze începerea curgerii termenu-
lui de 10 ani.  

Această apreciere a instanţelor este în opinia 
noastră nejustifi cată, întrucât între data eliberării 
adeverinţei sau, după caz, a procesului-verbal de 

punere în posesie – dacă imobilul nu era sufi cient 
identifi cat prin adeverinţă – şi data emiterii titlului 
de proprietate se scurgea o perioadă îndelungată 
de timp. Din această cauză a lega curgerea terme-
nului de emiterea titlului de proprietate înseamnă 
a se prelungi nejustifi cat durata inalienabilităţii. 
Prin urmare, nu rezultă din ce motiv ar trebui să 
se prelungească durata de timp în care titularul 
constituirii nu va putea dispune de dreptul său; 
de altfel, prin emiterea titlului de proprietate nu 
i se conferă titularului un drept suplimentar sau 
mai puternic decât cel pe care l-ar fi  avut dacă 
inalienabilitatea ar fi  curs de la data înscrierii ade-
verinţei sau procesului-verbal.

Un argument suplimentar îl constituie pre-
vederea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 care 
dispune că drepturile dobândite cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 18/1991 – pentru care au 
fost eliberate adeverinţă de proprietate, proces-
verbal de punere în posesie sau titlu de proprie -
tate – rămân valabile fără nicio altă confi r-
mare; prin urmare, legiuitorul le apreciază ca 
fi ind deopotrivă valabile, din moment ce ele atestă 
aceeaşi calitate, dar se eliberează succesiv. Actul 
normativ din care am citat nu condiţionează pro-
ducerea unor efecte în cazul constituirii, cum ar fi  
inalienabilitatea, de eliberarea titlului de proprie-
tate; prin urmare, nu doar acesta, ci şi adeverinţa 
şi procesul-verbal de punere în posesie – dacă 
acestea s-au făcut cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 18/1991 – pot produce efecte juridice iden-
tice când corespunzător s-a realizat publicitatea 
imobiliară. Dacă s-ar raţiona altfel ar însemna că 
data de la care începe să curgă termenul de 10 ani 
ţine nu doar de diligenţa titularului dreptului consti-
tuit – de a cere să se emită titlul de proprietate –, 
ci şi, mai ales, de bunăvoinţa comisiei care uneori 
amână nejustifi cat emiterea acestui act. 

Chiar dacă admitem în parte interpreta-
rea dată de instanţe potrivit căreia termenul la 
care face referire art. 32 din Legea fondului fun-
ciar începe doar de la data unui act care să ateste 
dreptul de proprietate în registrele de publici-

36 Așa cum prevăd dispozițiile art. 710 – 720 din Codul de procedură civilă de la 1865. 
37 Sub reglementarea Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de stat, în timpul funcționării 

notariatelor de stat acestea îndeplineau și publicitatea imobiliară. Conform art. 167 din Legea nr. 36/1995, registrele au trecut la 
judecătorii începând cu data de 17.02.1996.

38 I. POPA, Discuții privind interdicțiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare, în Dreptul nr. 7/2001, p. 37, citat în 
Culegere de practică notarială. Spețe comentate, vol. IV, Ed. Notarom, București, 2017.

39 De exemplu, încheierile nr. 2724/2000 și nr. 4021/2000, biroul de carte funciară de pe lângă Judecătoria Buftea la care se 
referă Gh. DOBRICAN în lucrarea Data de când curge termenul de 10 ani..., ed. cit., p. 86.
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tate imobiliară, considerăm că inalienabilitatea 
se va calcula de la data înscrierii dreptului, 
după cum urmează: 

• de la data intabulării în cartea funciară care 
funcţiona în baza Decretului-lege nr. 115/1938 
a dreptului dobândit prin constituire, în regiu-
nile ce au aparţinut fostului Imperiu Austro-Un-
gar, indiferent de actul pe baza căruia s-a făcut 
înscrierea: adeverinţe emise de comisiile de fond 
funciar, proces-verbal de punere în posesie sau 
titlu de proprietate40;

• de la data transcrierii actului prin care s-a 
constituit dreptul asupra terenului în registrele 
de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare din 
restul teritoriului; 

• de la data înscrierii în cartea funciară 
reglementată de Legea nr. 7/1996, începând cu 
data de 1.07.1999, pentru înscrierile efectuate 
în zona în care iniţial publicitatea imobiliară era 
personală, dar înscrierea actelor care dovedeau 
constituirea s-a făcut pe baza documentaţiei 
cadastrale, după această dată. 

IV. Inalienabilitatea legală reglementată 
de art. 32 din Legea nr. 18/1991 nu era apli-
cabilă terenurilor atribuite revoluţionarilor 
[art. 15 alin. (5)], întrucât interdicţia de înstră-
inare se referea doar la cazurile de constituire 
prevăzute de art. 19 alin. (1), art. 21 şi art. 43, 
neputând fi  extinsă la alte categorii de persoane. 
Deşi iniţial revoluţionarii puteau să le înstrăineze, 
după intrarea în vigoare a Legii nr. 341/2004 
la data de 20.07.2004 s-a instituit şi în ceea ce-i 
priveşte obligaţia de a nu le înstrăina timp 
de 10 ani de la data dobândirii dreptului de 
proprietate.

Această inalienabilitate a fost abrogată expres 
prin intrarea în vigoare a Codului civil, respectiv 
a Legii nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a 

acestuia, la data de 1.10.2011 (art. 90 – plasat în 
capitolul V, secţiunea 3 )41.

Faţă de cele prezentate este de remarcat fap-
tul că terenurile agricole cu care au fost împro-
prietăriţi revoluţionarii prin constituirile ce au 
avut loc înainte de intrarea în vigoare a Legii 
nr. 341/2004 nu erau inalienabile. În sensul aces-
tei constatări se pot cita soluţii din practica judi-
ciară şi constituţională. În Decizia Curţii Constitu-
ţionale nr. 346 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) 
lit. g) din Legea nr. 341/2004 s-a arătat că în art. 8 
alin. (1) lit. ţ) din Legea nr. 42/1990 nu se prevedea 
interdicţia de înstrăinare temporară a terenurilor 
dobândite de către revoluţionari prin constitu-
ire42. De asemenea, Curtea reţine că nu este înte-
meiată susţinerea potrivit căreia dispoziţiile art. 5 
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004 referitoare 
la interdicţia de înstrăinare au caracter retroac-
tiv, întrucât legea nouă nu poate afecta drepturi 
câştigate sub imperiul legii vechi – în speţă al 
Legii nr. 42/1990 –, ci se aplică doar situaţii-
lor ivite după momentul intrării sale în vigoare; 
legea civilă are întotdeauna dispoziţii previzibile. 
Pentru toate aceste considerente, Curtea a decis 
respingerea excepţiei de neconstituţionalitate 
a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea 
nr. 341/2004. 

40 Art. 40 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare: „în cazul înscrierii unei construcţii, al dezlipirii 
sau alipirii unor imobile înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 şi pentru înscrierea imobilelor 
dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, se va întocmi o documentaţie cadastrală în vederea deschiderii 
unei noi cărţi funciare, potrivit prevederilor acestei legi”.

41 Ulterior, după modifi carea intervenită prin Legea nr. 71/2011 a lit. g) a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, la data 
de 30.12.2014 prin art. I, pct. 10, OG nr. 95/2014 a renumerotat literele de la alin. (1) al art. 5, astfel încât lit. g) din vechea 
reglementare a devenit lit. n); astfel, art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004 în prezent prevede: „persoanele prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 31 lit. b), care îndeplinesc condiţiile prezentei legi benefi ciază şi de următoarele drepturi: 
atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate a 10.000 m2 de teren în extravilan şi 500 m2 de teren în intravilan – acesta din 
urmă pentru destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locativ”.

42 Aceasta prevedea în art.  10 alin. (1) lit. t) că „urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei, răniţii, precum şi pensionarii de invaliditate 
care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria revoluţiei benefi ciază şi de acordarea unei 
suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991”.
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Faţă de toate cele arătate mai sus, con-
cluzionăm că inalienabilitatea legală a fost 
instituită doar pentru terenurile a căror 
proprietate s-a constituit după data intrării 
în vigoare a Legii nr. 341/2004, respectiv 
20.07.2004, şi până la data de 1.10.2011 
când a avut loc abrogarea ei expresă prin 
Legea nr. 71/2011. 

În practica notarială s-a pus problema dacă 
terenurile atribuite revoluţionarilor în perioada 
când acestea erau afectate de obligaţia de a nu fi  
înstrăinate timp de 10 ani, adică de la 20.07.2004 
până la 30.09.2011, puteau fi  înstrăinate înainte 
de data abrogării interdicţiei. În ceea ce ne pri-
veşte, răspunsul este că actul prin care se con-
stituise dreptul de proprietate asupra unui teren 
în temeiul Legii nr. 341/2004 – înstrăinat în 
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare 
a actului normativ şi data abrogării lui – este 
lovit de nulitate absolută şi nu poate fi  validat. 
Cu toate acestea, părţile pot conveni asupra con-
statării nulităţii absolute a actului pe cale amia-
bilă, în condiţiile art. 1.246 C. civ., iar contractul 
se poate apoi reface (art. 1.259). Doctrina43 s-a 
exprimat că înstrăinarea nu ar putea fi  validată, 
întrucât contractele încheiate erau afectate, la 
data dobândirii lor, de nulitate; or, validitatea 
acestor contracte rămâne supusă legii în vigoare 
la data încheierii lor44, abrogarea inalienabilită-
ţii producând efecte doar pentru viitor, nu şi 
pentru trecut. În acelaşi sens, art. 3 din Legea 
nr. 71/2011 dispune că „actele şi faptele juridice 
încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse 
înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu 
pot genera alte efecte juridice decât cele prevă-
zute de legea în vigoare la data încheierii sau, 
după caz, a săvârşirii ori producerii lor”.

În concluzie, se poate susţine că întrucât 
legea a considerat necesar să-i recompenseze 
pe revoluţionari – în considerarea eforturilor pe 
care le-au depus pentru schimbarea regimului 
opresiv – prin constituirea proprietăţii asupra 
unor terenuri (chiar dacă dreptul astfel dobân-
dit este afectat de o inalienabilitate temporară 

legală), înseamnă că abrogarea acestei interdicţii 
presupune o schimbare a poziţiei legiuitorului 
în această privinţă, datorită faptului că perioada 
de timp în care interdicţia a fost valabilă a fost 
apreciată ca fi ind sufi cientă pentru îndeplinirea 
scopului urmărit.  

V. În privinţa naturii juridice a bunului 
dobândit prin constituirea dreptului de propri-
etate dacă benefi ciarul dreptului era căsătorit, 
facem următoarele precizări. 

Dacă atribuirea dreptului de proprietate s-a 
făcut – în baza actelor normative la care am 
făcut referire – în favoarea familiilor nou con-
stituite, este fi resc ca dobândirea terenului prin 
această modalitate să se plaseze în comunitatea 
de bunuri a soţilor (în baza art. 339 C. civ.) sau, 
după caz, între bunurile comune reglementate 
de art. 30 din Codul familiei (în prezent abro-
gat), întrucât constituirea unor drepturi reale 
asupra lor a implicat voinţa ambilor soţi. 

În schimb, dacă doar unul dintre soţi îndepli-
neşte calitatea care a atras constituirea dreptului 
de proprietate – respectiv specialist în agricultură 
(angajat în CAP), revoluţionar, persoană deco-
rată cu ordine şi medalii în războaie etc. – atunci 
atribuirea terenului s-a făcut intuitu personae, adică 
în considerarea calităţilor/situaţiei unei anumite 
persoane. Astfel, deşi unicul regim matrimonial 
în vigoare la data la care şi-au produs efectele 
Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 341/2004 era 
comunitatea de bunuri legală – reglementată de 
art. 30 din Codul familiei –, terenul dobândit prin 
constituire trebuie să fi e considerat ca bun pro-
priu al soţului împroprietărit, căci, aşa cum am 
mai menţionat, doar calităţile acestei persoane 
l-au îndreptăţit să dobândească acest teren.  

De altfel, în susţinerea acestei opinii, în doc-
trină45 s-a arătat că, în cazul constituirii drep-
tului de proprietate privată în temeiul Legii 
nr. 18/1991, bunul este considerat propriu 
atât în cazul revoluţionarilor, cât şi atunci când 
vizează persoanele deportate, cele deţinătoare 
ale titlurilor de cavaler al Ordinului „Mihai 
Viteazul”, „Mihai Viteazul cu Spadă” etc., pre-

43 R. DINCĂ, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 85.
44 Potrivit art. 6 alin. (3) C. civ., „actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de inefi cacitate la data intrării în 

vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi  considerate valabile ori, după caz, efi cace potrivit dispoziţiilor 
legii noi” (subl. n.).

45 I. P. FILIPESCU, Tratat de dreptul familiei, Ed. All, București, 2000, p. 129.
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cum şi dacă împroprietărirea unuia dintre soţi 
s-a făcut pentru merite deosebite în muncă sau 
ca recompensă, întrucât atribuirea terenului se 
făcea intuitu personae.

CONCLUZII 

Faţă de cele pre-
zentate, apreciem că 
terenurile dobândite 
prin constituire în 
fa voarea revoluţionari-
l or în temeiul Legii 
nr. 18/1991 şi Legii 

nr. 42/1990 pot fi  vândute, întrucât în privinţa 
acestora nu a existat niciodată vreo interdicţie 
de înstrăinare; de acelaşi regim juridic se bucură 
şi veteranii de război stabiliţi în conformitate cu 
Legea nr. 44/1994 care au benefi ciat de împro-
prietărire în conformitate cu legea fondului fun-
ciar.  

În privinţa terenurilor atribuite revoluţionari-
lor în baza Legii nr. 341/2004, acestea erau afec-
tate de inalienabilitate pe termen de 10 ani de 
la data dobândirii dreptului de proprietate, însă 
doar până la abrogarea interdicţiei de înstrăinare 
prin Legea nr. 71/2011. În acest context, trebuie 
precizat şi faptul că, dacă dobândirea terenu-
rilor s-a plasat după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 341/2004, până la abrogarea inalienabilităţii 
în anul 2011 şi în această perioadă a avut loc şi 
o înstrăinare a imobilului care la data respectivă 
era sancţionată cu nulitatea, este necesar ca, mai 
întâi, să se procedeze la validarea titlului, adică la 
refacerea actului autentic prin bună-învoială sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, prin hotărâre 
judecătorească. 

46 R. DINCĂ, op. cit., p. 83.
47 Art. 44 din Constituția României. 
48 M. NICOLAE, Discuții privind interdicțiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare, pct. III, în Dreptul nr. 7/2001, p. 57.
49 M. DJUVARA, Eseuri de fi lozofi e a dreptului, Ed. Trei, 1997, p. 96.

Se poate concluziona că „libertatea circulaţiei 
imobilelor este un aspect ce ţine de principiul 
constituţional al libertăţii economice. Declara-
rea unui bun, proprietate privată, ca fi ind nesus-
ceptibil de înstrăinare, inalienabil, este excepţio-
nală şi nu se poate justifi ca decât dacă, în cazul 
bunului vizat, un interes specifi c depăşeşte inte-
resul general al libertăţii de circulaţie a bunuri-
lor; aşadar, în virtutea caracterului lor excepţio-
nal, inalienabilităţile sunt de strictă interpretare 
şi aplicare”46. 

Prin urmare, întrucât dreptul de proprietate 
privată este un drept fundamental47, exerciţiul 
său nu poate fi  restrâns decât temporar, prin 
lege şi numai dacă se impune, pentru: apărarea 
securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a 
moralei publice, a drepturilor şi a libertăţii cetă-
ţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale, preve-
nirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale 
unui dezastru deosebit de grav. În toate cazurile, 
restrângerea trebuie să fi e proporţională cu situaţia care 
a determinat-o şi nu poate aduce atingere existen-
ţei dreptului sau a libertăţii48. 

Înainte de a încheia acest studiu, ni se pare 
potrivit să evocăm fi gura unui important teoreti-
cian al dreptului din perioada interbelică, Mircea 
Djuvara, care, într-o cunoscută lucrare, enunţa 
un principiu ce ar trebui să călăuzească activita-
tea oricărui profesionist din domeniul dreptului: 
„cel care în numele dreptului pozitiv, se mărgi-
neşte la o logică strâmtă, extrasă numai din texte 
şi face abstracţie de raţiunea lor supremă de a fi , 
adică de justiţie, comite o greşeală care înseamnă 
o crimă în contra dreptului însuşi”49. 

Consilieri juridici Galia RĂDULESCU,
Andreea CICIC, Direcţia juridică UNNPR
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ctele şi procedurile pe care le poate îndeplini nota-
rul public sunt enumerate în cuprinsul art. 12 şi 
13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr. 36/1995, republicată, cu modifi cările şi comple tările ulteri-
oare1, cu precizarea că la lit. r) a art. 12 se dă posibilitatea ca 
notarul să poată întocmi şi alte operaţiuni prevăzute de lege. 
Astfel, într-o lucrare ce a apărut nu demult2 s-au analizat con-
diţiile în care pot fi  protestate aşa-numitele efecte de comerţ – 
cambia, biletul la ordin şi cecul3.

În prezentul material ne propunem să analizăm trei acte 
notariale importante, a căror reglementare nu se regăseşte în 
corpul legislaţiei notariale, ci în alte legi.

Ne vom opri mai întâi spre a analiza rezoluţiunea convenţi-
onală, astfel cum este reglementată de art. 24 alin. (4) lit. b) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modifi cările şi completările ulterioare; apoi vom continua 
cu procedura privind deschiderea forţată a casetei de valori 
prevăzută de art. 2.198 C. civ., iar la sfârşit ne vom spune opinia 
cu privire la certifi carea registrelor cooperativei agricole – 
procedură reglementată de Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, 
cu modifi cările şi completările ulterioare.

1. Rezoluţiunea convenţională

Părţile, prin acordul lor de voinţă, pot insera în contractele 
sinalagmatice clauze referitoare la desfi inţarea contractului, în 
caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre 
ele. Aceste clauze, denumite pacte comisorii, fac ca rezoluţiunea să 
opereze pe baza lor fără intervenţia instanţei şi fără a fi  necesară 
declararea unilaterală a rezoluţiunii – motiv pentru care în doc-
trină sunt integrate în capitolul referitor la rezoluţiunea conven-

Proceduri notariale reglementate 
prin alte acte normative decât 

Legea notarilor publici şi Regulamentul 
de punere în aplicare a acesteia 

1 La care ne vom referi în continuare ca fi ind Legea nr. 36/1995. În mod similar vom denumi și celelalte acte normative 
invocate.

2 D. DUNCA, G. RĂDULESCU, A. CICIC, Întocmirea protestului unor titluri de valoare (cambia, biletul la ordin și cecul) și refuzul 
de executare ca alternativă a protestului, în „Buletinul Notarilor Publici”, nr. 6/2015, pp. 42 ‒ 56.

3 Reglementate de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modifi cările și completările ulterioare, respectiv 
Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modifi cările și completările ulterioare.

A
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ţională. Pactul comisoriu va duce la rezoluţiunea 
unui contract sinalagmatic dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii:

• părţile trebuie să prevadă, în mod expres, obli-
gaţiile a căror neexecutare poate atrage rezolu-
ţiunea de drept a contractului4;

• neexecutarea stipulată în contract drept 
cauză de rezoluţiune convenţională trebuie să aibă 
o anumită gravitate; de asemenea, este necesar ca 
neexecutarea să se fi  produs. Prin urmare, credito-
rul nu are dreptul la rezoluţiune fi e atunci când 
neexecutarea este de mică însemnătate, chiar 
dacă părţile ar conveni altfel, căci orice stipula-
ţie contrară este considerată nescrisă5, fi e atunci 
când neexecutarea nu s-a produs întrucât părţii 
care ar putea-o invoca i se adusese anterior la 
cunoştinţă, cerându-se un nou termen, motivul 
pentru care partea cealaltă nu a executat, fi e, 
în sfâr şit, atunci când cocontractantul se afl a 
într-una dintre situaţiile care, potrivit art. 1.417 
C. civ.6, implică – drept sancţiune – decăderea 
din benefi ciul termenului.

Dacă părţile au convenit că nu este cazul 
acordării unui nou termen pentru executare, 
iar cocontractantul nu a comunicat intervenirea 
unei cauze ce ar fi  făcut imposibilă executarea7, 
la termenul stabilit prin contract poate opera 
rezoluţiunea de plin drept, care echivalează, în 
reprezentarea noastră, cu pactul comisoriu de 
grad IV, astfel cum acesta era defi nit în doctrina 
ce avea la bază Codul civil de la 1864. De exem-
plu, în cazul promisiunii de a încheia un anu-

mit contract, lipsa notifi cării din partea cocon-
tractantului îndreptăţeşte cealaltă parte ca, la ter-
menul stabilit pentru executarea obligaţiilor, să 
nu mai recurgă la remediul constând în acorda-
rea unui termen suplimentar pentru execu tare – 
ca în cazul pactului comisoriu de grad III –, ci 
să invoce rezoluţiunea, dacă nu-şi exercită drep-
tul de a cere instanţei pronunţarea unei hotărâri 
care va ţine loc de contract8.

În cele ce urmează, vom încerca să exempli-
fi căm modul în care notarul public poate să 
constate, în temeiul art. 24 alin. (4) lit. b) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare, îndeplinirea condiţiilor 
pactului comisoriu – procedură necesară în 
scopul radierii din cartea funciară a notării unei 
promisiuni de vânzare, de exemplu. De menţio-

4 A se vedea art. 1.553 alin. (1) C. civ., potrivit căruia: „Pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres, 
obligațiile a căror neexecutare atrage rezoluțiunea sau rezilierea de drept a contractului.”

5 Conform art. 1.551 alin. (1) C. civ., care stabilește: „Creditorul nu are dreptul la rezoluțiune atunci când neexecutarea este 
de mică însemnătate. În cazul contractelor cu executare succesivă, creditorul are dreptul la reziliere, chiar dacă neexecutarea este 
de mică însemnătate, însă are un caracter repetat. Orice stipulație contrară este considerată nescrisă.”

6 Art. 1.417 C. civ. prevede: „(1) Debitorul decade din benefi ciul termenului dacă se afl ă în stare de insolvabilitate sau, după 
caz, de insolvență declarată în condițiile legii, precum și atunci când, cu intenție sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa 
garanțiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie garanțiile promise. (2) În sensul prevederilor alin. (1), starea de 
insolvabilitate rezultă din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi  supus, potrivit legii, executării silite, față de valoarea totală 
a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se prevede altfel, această stare se constată de instanță, care, în acest scop, poate ține 
seama de anumite împrejurări, precum dispariția intempestivă a debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declanșarea 
împotriva sa a unei proceduri de executare silită și altele asemenea. (3) Decăderea din benefi ciul termenului poate fi  cerută și 
atunci când, din culpa sa, debitorul ajunge în situația de a nu mai satisface o condiție considerată esențială de creditor la data 
încheierii contractului. În acest caz, este necesar să se fi  stipulat expres caracterul esențial al condiției și posibilitatea sancțiunii 
decăderii, precum și să fi  existat un interes legitim pentru creditor să considere condiția respectivă drept esențială.”

7 Imposibilitatea de executare este reglementată de art. 1.557 C. civ., după cum urmează: „(1) Atunci când imposibilitatea de 
executare este totală și defi nitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desfi ințat de plin drept și fără vreo 
notifi care chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. Dispozițiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
(2) Dacă imposibilitatea de executare a obligației este temporară, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligații ori poate 
obține desfi ințarea contractului. În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluțiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.”

Art. 1.274 C. civ., având denumirea marginală Riscul în contractul translativ de proprietate, în cuprinsul alin. (2) statuează: 
„[…] creditorul pus în întârziere preia riscul pieirii fortuite a bunului. El nu se poate libera chiar dacă ar dovedi că bunul ar fi  pierit 
și dacă obligația de predare ar fi  fost executată la timp.”

8 A se vedea dispozițiile art. 1.279 alin. (2) și (3) C. civ., conform cărora: „(2) În caz de neexecutare a promisiunii, benefi ciarul 
are dreptul la daune-interese. (3) De asemenea, dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanța, la cererea părții 
care și-a îndeplinit propriile obligații, poate să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract, atunci când natura contractului o 
permite, iar cerințele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile în cazul 
promisiunii de a încheia un contract real, dacă prin lege nu se prevede altfel.”
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nat că părţile trebuie să prevadă expres în cuprin-
sul pactului comisoriu, pentru fi ecare dintre ele, 
care sunt obligaţiile a căror neexecutare va putea 
atrage rezoluţiunea de drept a promisiunii9.

În cazul în care părţile au prevăzut în con-
tract că, înainte de a opera rezoluţiunea, debi-
torul trebuie pus în întârziere, notarul public va 
constata dacă s-a împlinit termenul (an, lună, zi, 
oră) la care debitorul trebuia să se prezinte la 
biroul notarului public în vederea autentifi cării 
actului, iar apoi va solicita părţii care cere con-
statarea rezoluţiunii convenţionale să prezinte 
dovada punerii în întârziere a debitorului.

De principiu, rezoluţiunea are efect retroac-
tiv, părţile urmând să fi e repuse, prin restituirea 
prestaţiilor care s-au executat în baza contractului 

desfi inţat, în situaţia anterioară încheierii aces-
tuia10. Partea care şi-a executat obligaţia ori s-a 
declarat gata să şi-o execute poate să obţină, în 
plus, despăgubiri pentru repararea prejudiciului 
suferit prin neexecutarea culpabilă a obligaţiei de 
către cealaltă parte. Astfel, creditorul are dreptul 
la daune-interese pentru repararea prejudiciului 
pe care debitorul i l-a cauzat şi care este conse-
cinţa directă şi necesară a neexecutării fără justifi -
care sau, după caz, culpabile a obligaţiei11. 

În continuare vom prezenta un model de 
pact comisoriu şi procedura de constatare a 
îndeplinirii acestuia, în scopul aplicării prevede-
rilor art. 24 alin. (4) lit. b) din Legea cadastrului si 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare.

PACT COMISORIU ÎN PROMISIUNE BILATERALĂ 
DE VÂNZARE ŞI DE CUMPĂRARE

Noi, părţile, stipulăm un pact comisoriu în baza căruia creditorul va putea obţine desfi inţa-
rea de plin drept a prezentei promisiuni, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau îndeplinirea 
altei formalităţi. Stipulăm, de asemenea, că nu este necesar să i se acorde debitorului un termen 
pentru executare, întrucât obligaţia trebuie necesarmente să fi e executată la termenul stabilit 
de noi, părţile, respectiv la data de ____; dacă obligaţia nu se execută la acea dată, prin simpla 
împlinire a termenului debitorul se afl ă de drept în întârziere [art. 1.523 alin. (1) C. civ.].

Noi, părţile, urmează să ne repunem, ca efect al rezoluţiunii, în situaţia anterioară înche-
ierii promisiunii; prin urmare, promitentul-vânzător va fi  liberat de promisiunea de a vinde şi 
va putea cere radierea notării promisiunii din cartea funciară – chiar dacă termenul de 6 luni, 
prevăzut de art. 1.669 alin. (2) C. civ.12, respectiv de art. 906 alin. (2) şi (3) C. civ.13, nu a expirat –, 
iar promitentul-cumpărător va primi, din suma de bani plătită ca avans, diferenţa rămasă după
plata cheltuielilor notariale necesare pentru a se constata îndeplinirea pactului comisoriu, radie-
rea notării promisiunii din cartea funciară şi orice alte cheltuieli făcute în acest scop.

9 Activarea pactului comisoriu (constatarea intervenirii lui) trebuie să preceadă rezoluțiunea convențională; în caz contrar, 
desfi ințarea contractului nu poate avea loc, nefi ind posibilă repunerea părților în situația anterioară și nici obligarea debitorului la 
plata unor eventuale daune-interese. Pentru efectivitate deplină a pactului comisoriu, este necesar ca:

• în cuprinsul acestuia să se indice modalitatea concretă de repunere a părților în situația juridică anterioară;
• pactul comisoriu să fi e completat cu o clauză penală, prin care părțile convin asupra întinderii despăgubirilor (daune-interese) 

la care, în caz de neexecutare propriu-zisă (sau de executare necorespunzătoare) a obligației din culpa sa, se obligă debitorul.
10 Efectele rezoluțiunii sunt prevăzute de art. 1.554 alin. (1) și (2) C. civ., astfel: „(1) Contractul desfi ințat prin rezoluțiune se 

consideră că nu a fost niciodată încheiat. Dacă prin lege nu se prevede altfel, fi ecare parte este ținută, în acest caz, să restituie 
celeilalte părți prestațiile primite. (2) Rezoluțiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluționarea diferendelor ori 
asupra celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de rezoluțiune.”

11 Art. 1.530 C. civ.
12 Art. 1.669 alin. (1) și (2) C. civ. prevede: „(1) Când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare 

refuză, nejustifi cat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, 
dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite. (2) Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care 
contractul trebuia încheiat.”

13 Reglementând notarea antecontractelor, art. 906 alin. (2) și (3) C. civ. dispune: 
„(2) Promisiunea se va putea radia, dacă cel îndreptățit nu a cerut instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de 

contract, în termen de 6 luni de la trecerea termenului fi xat pentru încheierea lui, sau dacă, între timp, imobilul a fost defi nitiv 
adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terț care nu este ținut să răspundă de obligațiile promitentului.

(3) Radierea se va dispune din ofi ciu, dacă, până la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (2), n-a fost cerută 
înscrierea dreptului care a făcut obiectul promisiunii, cu excepția cazului când cel îndreptățit a cerut notarea în cartea funciară 
a acțiunii prevăzute la alin. (2). De asemenea, promisiunea se va radia din ofi ciu în toate cazurile când, până la încheierea 
contractului amintit mai sus ori până la soluționarea defi nitivă a acțiunii prevăzute la alin. (2), imobilul a fost defi nitiv adjudecat în 
cadrul vânzării silite de către un terț care nu este ținut să răspundă de obligațiile promitentului.”
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Pentru ca pactul comisoriu să poată opera, noi, părţile contractante, stabilim de comun acord 
următoarele:

– constituie o neexecutare importantă a obligaţiei ce revine fi ecăruia dintre noi şi poate fi  sancţio-
nată prin rezoluţiune14: neprezentarea oricăreia dintre noi la sediul biroului notarial la data fi xată 
pentru autentifi carea vânzării (arătată prin indicarea anului, lunii, zilei şi orei), ca şi neprezentarea do -
cumentaţiei ce ne-a fost indicată de către notar şi pe care ne-am obligat să o depunem la acea dată15;

– dacă notarul public va constata că s-a prezentat numai una dintre părţi, partea pre zentă va 
fi  obligată, mai întâi, să facă dovada că este gata să-şi execute obligaţia ce-i revine potrivit acestei 
promisiuni, dobândind astfel calitate de creditor al obligaţiei neexecutate; 

– creditorul va fi  îndreptăţit să facă demersurile necesare valorifi cării pactului comi soriu, 
respectiv să ceară ca notarul să constate activarea pactului conform art. 24 alin. (4) lit. b) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, chiar dacă cealaltă parte nu se va 
prezenta, precum şi să arate în ce constă neexecutarea obligaţiei de către cocontractant;

– creditorul va cere notarului public să întocmească încheierea de certifi care, în conformitate 
cu art. 24 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 7/1996, pe care notarul o va comunica de îndată celeilalte 
părţi la adresa de e-mail indicată prin prezenta promisiune;

– creditorul va cere, prin intermediul notarului public, să se radieze din cartea funciară notarea 
promisiunii bilaterale, pe baza încheierii de certifi care, prin care notarul public a constatat îndeplinirea 
pactului comisoriu, la care va ataşa dovada comunicării ei către debitor.

14 Ce va reprezenta o neexecutare importantă a obligației în cazul respectiv.
15 Promitentul-vânzător va prezenta documentația necesară pentru perfectarea vânzării, care exemplifi cator va cuprinde: actul 

de proprietate al imobilului, actul de identitate al proprietarului, certifi catul de căsătorie, documentația cadastrală, certifi catul 
fi scal, extrasul de carte funciară pentru autentifi care, adeverința din partea asociației de proprietari, certifi catul de performanță 
energetică, dovada achitării la zi a utilităților ș.a.

Promitentul-cumpărător va face dovada plății prețului, prin virament bancar.
16 Art. 2.198 C. civ. prevede: „(1) La împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei perioade de 3 luni de 

la notifi carea adresată clientului, prestatorul poate cere instanței de judecată, pe cale de ordonanță președințială, autorizarea de 
a deschide caseta de valori. Notifi carea clientului se poate face prin scrisoare recomandată cu confi rmare de primire la ultimul 
domiciliu sau sediu adus la cunoștința instituției de credit. (2) Deschiderea casetei de valori se face în prezența unui notar public 
și, după caz, cu respectarea măsurilor de prudență stabilite de instanță. (3) Instanța de judecată poate, de asemenea, să dispună 
măsuri de conservare a obiectelor descoperite, precum și vânzarea acestora în măsura necesară acoperirii chiriei și cheltuielilor 
efectuate de prestator, precum și, dacă este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia.”

2. Deschiderea forţată a casetei de valori

Prezenţa notarului la deschiderea forţată a 
casetei de valori din incinta unei instituţii de 
credit este impusă prin art. 2.198 C. civ16.

Pentru început am încercat să stabilim care este 
rolul notarului în contextul legal mai sus amin-
tit; soluţia la care ne-am oprit a avut ca premisă 
mutarea unor casete de valori de la sucursala 
unei bănci la alta, fără ca în prealabil să se fi  înde-

plinit procedura deschiderii forţate a casetei, deşi 
instituţia de credit obţinuse hotărârea judecăto-
rească prin care acest demers îi era permis.

Art. 2.198 C. civ. reglementează condiţiile în 
care poate fi  deschisă forţat caseta de valori, afl ată 
în incinta unei instituţii de credit sau altei aseme-
nea entităţi, ca urmare a împlinirii termenului pre-
văzut în contract, după expirarea unei perioade 
de trei luni de la notifi carea adresată clientului, 
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după caz, al moştenitorilor persoanei decedate şi 
al celuilalt/celorlalţi utilizator(i) comuni ai casetei; 
în lipsa realizării acestui acord, caseta de valori se 
va putea deschide doar în condiţiile stabilite de 
instanţa de judecată [art. 2.197 alin. (2)], acesta 
reprezentând al doilea caz în care instanţa dis-
pune deschiderea forţată a casetei de valori.

Dacă în primul caz analizat deschiderea forţată 
a casetei de valori este dispusă de către instanţă 
ca sancţiune a neexecutării obligaţiei clientului de 
a plăti cheltuielile necesare pentru folosirea ei în 
continuare, în cel de al doilea, hotărârea judecă-
torească suplineşte lipsa unui acord între moş-
tenitori sau între aceştia, pe de o parte, şi ceilalţi 
utilizatori rămaşi în viaţă, pe de alta.

În primul caz, dacă nu se cer despăgubiri, este 
sufi cientă emiterea unei ordonanţe preşedinţiale 
prin care instanţa să dispună doar deschide-
rea forţată a casetei; dacă însă în urma cererii 
instanţa acordă despăgubiri, trebuie pronunţată 
o hotărâre judecătorească; în cazul neaducerii la 
îndeplinire de bună-voie, hotărârea va constitui 
titlu executoriu.

De remarcat că, în ambele cazuri analizate 
mai sus, în prealabil este obligatorie obţinerea 
unei hotărâri judecătoreşti, prin care instanţa să 
autorizeze deschiderea casetei; hotărârea judecă-
torească poate lipsi doar în caz de deces al clien-
tului, dacă toţi cei îndreptăţiţi – adică ceilalţi cli-
enţi care închiriaseră aceeaşi casetă cu persoana 
decedată ori toţi moştenitorii clientului decedat – 
vor consimţi expres la deschiderea ei.

Dispoziţiile mai sus arătate reglementează 
limitativ problema deschiderii forţate a casetei 
de valori, întrucât art. 10 C. civ. interzice analo-
gia. Prin urmare, textele pe care le-am comen-
tat pot fi  folosite, în opinia noastră, doar pentru 
situaţiile la care se referă, nu şi pentru transferul 
valorilor conţinute într-o casetă în scopul depo-
zitării lor la altă unitate de credit decât cea cu 
care a contractat locatarul.

În legătură cu competenţa ce revine nota-
rului public – de a asista la deschiderea forţată 
a casetei de valori dispusă de instanţă şi de a 
inventaria bunurile afl ate în cuprinsul ei –, s-a 

prin scrisoare recomandată cu confi rmare de pri-
mire. Notifi carea clientului, indiferent că acesta 
este persoană fi zică sau persoană juridică, se face 
la ultimul domiciliu sau sediu adus de către acesta 
la cunoştinţa instituţiei de credit. 

Dacă nu i se dă curs notifi cării, la expirarea a 
trei luni de la data acestui act procedural, insti-
tuţia de credit poate cere instanţei de judecată, 
pe cale de ordonanţă preşedinţială, să dispună 
autorizarea de a deschide caseta de valori. 

Deschiderea casetei se face numai în pre-
zenţa unui notar public – al cărui sediu profe-
sional este situat pe raza judecătoriei în a cărei 
circumscripţie este amplasată unitatea bancară 
în care se afl ă caseta17, neavând importanţă că 
aceasta are sau nu personalitate juridică.

La cererea instituţiei de credit, instanţa poate 
să dispună fi e luarea unor măsuri de conservare 
a obiectelor descoperite, fi e vânzarea acestora – 
în ultimul caz doar dacă se pune problema acope-
ririi chiriei sau a altor cheltuieli datorate de petenţi 
către instituţia de credit ori, dacă este cazul, necesare 
pentru acoperirea prejudiciului cauzat locatorului.

Alt caz în care prezenţa notarului pentru des-
chiderea casetei de valori este necesară îl repre-
zintă, potrivit art. 2.197 alin. (2) C. civ., decesul 
clientului sau al unuia dintre clienţii care folo-
seau împreună aceeaşi casetă. 

Din momentul în care a fost înştiinţată despre 
deces, instituţia bancară nu va putea consimţi la 
deschiderea casetei decât cu acordul tuturor celor 
îndreptăţiţi – adică al tuturor moştenitorilor ori, 

17 Deplasarea notarului public în afara sediului biroului notarial se poate face doar pe raza judecătoriei în a cărei circumscripție 
teritorială se afl ă sediul, potrivit art. 11 din Legea nr. 36/1995, care stabilește: „(1) Notarul public își desfășoară activitatea la 
sediul biroului notarial în care funcționează. Pentru îndeplinirea obligațiilor profesionale, notarul public se poate deplasa și în afara 
sediului biroului notarial, în limitele circumscripției teritoriale a judecătoriei în care își desfășoară activitatea. (2) În cazul în care 
în circumscripția unei judecătorii funcționează mai multe birouri de notari publici, competența teritorială a fi ecărui notar public se 
întinde pe tot cuprinsul acelei circumscripții. Competența teritorială a notarilor publici numiți în municipiul București se întinde pe 
tot cuprinsul circumscripției Tribunalului București.”
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pus problema ce notar public are competenţa să 
îndeplinească aceste acte procedurale: cel având 
sediul biroului în circumscripţia judecătoriei 
unde se afl a sediul sau punctul de lucru al insti-
tuţiei de credit la care se afl au iniţial depozitate, 
într-o casetă de valori, bunurile unei persoane 
decedate sau unde este situată unitatea de credit 
la care acestea fuseseră transportate, după ce se 
obţinuse autorizarea băncii de a proceda la des-
chiderea forţată a casetei de valori. 

În realizarea documentării, am plecat de la 
faptul că în hotărârile judecătoreşti referitoare la 
acest subiect, pe care le-am analizat prin inter-
mediul reţelei ROLII, la care are acces şi Uniu-
nea Naţională a Notarilor Publici din România, 
s-a putut identifi ca denumirea instituţiei de cre-
dit – în speţă fi ind vorba de BCR (Banca Comer-
cială Română) –, entitate care a solicitat o opinie 
privind stabilirea competenţei notarului în pre-
zenţa căruia se va proceda la deschiderea forţată 
a casetei de valori, întrucât în speţă se realizase 
un transfer al casetelor de valori de la o sucur-
sală a aceleiaşi bănci la alta, situaţie nereglemen-
tată explicit prin textul Codului civil şi îndeobşte 
netratată în doctrină.

Documentarea referitoare la deschiderea 
forţată a casetei de valori a fost realizată după 
hotărârile judecătoreşti găsite pe baza progra-

că banca nu a probat existenţa altor prejudicii în 
afara celor pe care le-a prestabilit, prin stipularea cla-
uzei penale din contractul de închiriere. În primele 
două cauze, instanţa s-a rezumat la a autoriza 
deschiderea forţată a casetelor de valori, nefi ind 
învestită cu un capăt de cerere privind vânzarea 
bunurilor afl ate în casetă, fără a se pronunţa însă 
asupra asigurării unei conservări corespunză-
toare a obiectelor descoperite – situaţie repre-
zentând, în reglementarea alin. (3) al art. 2.198, 
o alternativă la valorifi carea bunurilor din casetă.

În continuarea documentării am analizat 
modelul contractului pentru închirierea de către BCR 
a unei casete de valori, preluat de pe internet. În 
conţinutul acestuia se regăsesc referiri la posi-
bilul transfer al casetei de valori; astfel, potrivit 
termenilor contractuali, banca poate fi  determinată, 
din motive de securitate sau de organizare, să 
schimbe locaţia sau să deplaseze tezaurele, în totalitate 
sau în parte, inclusiv caseta de valori. În această situaţie, 
BCR va notifi ca clientul cu privire la dreptul acestuia 
de a alege fi e eliberarea casetei şi restituirea comisionului 
lunar de închiriere a casetei de valori aferent perioadei 
de neutilizare a casetei, fi e transferarea bunuri-
lor într-o altă casetă de valori. Se poate observa că, 
fi ind vorba de un acord anticipat al clientului 
la transferarea bunurilor depozitate, cuprins în 
contractul de închiriere al casetei, în acest caz nu 
se va pune problema deschiderii forţate a casetei 
de valori, căci prin contract s-au stabilit condiţiile 
în care poate avea loc deschiderea voluntară 
a casetei. Prin urmare, înainte să se pună pro-
blema unei posibile mutări a casetei de valori în 
altă locaţie, clientului i se oferă posibilitatea de a 
opta între schimbarea locului în care îşi va depo-
zita pe viitor valorile sau retragerea lor din caseta 
închiriată; prin urmare, în acest caz, transferul 
conţinutului casetei se va face convenţional, 
prin acordul părţilor, iar nu ca urmare a deschi-
derii forţate a casetei, ordonate de instanţă, deci 
neavând legătură cu situaţia anterior analizată.

În jurisprudenţă18, s-a considerat că prin art. 
2.198 C. civ. se instituie o procedură specială la 
dispoziţia creditorului, derogatorie de la dreptul 
comun, ce poate fi  folosită în scopul eliberării 
casetelor de valori închiriate, în cazul în care: 
(1) fi e clienţii nu înţeleg, la expirarea termenului 
contractual, să se prezinte la bancă pentru ridi-

18 http://www.avocatura.com/speta/210976/ordonanta-presedintiala-tribunalul-ilfov.html, Tribunalul Ilfov, Secția civilă, Deci-
zia civilă nr. 787 A.

mului ROLII; am constatat că BCR avea cali-
tate de reclamant în trei cauze civile, în două 
instanţa pronunţând ordonanţă preşedinţială, iar 
în a treia instanţa respingând capătul de cerere 
privind autorizarea vânzării obiectelor afl ate în 
casetă pentru acoperirea prejudiciilor, reţinând 
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carea bunurilor depozitate şi să elibereze caseta 
de bună-voie, (2) fi e, în cazul rezilierii contractu-
lui de închiriere a casetei, pentru neîndeplinirea 
culpabilă a obligaţiei de plată asumate.

Din redactarea alin. (2) al art. 2.198, reiese că 
prezenţa notarului în cazul deschiderii forţate 
a casetei de valori este obligatorie, fi ind comple-
tată şi de respectarea unor măsuri de prudenţă, 
dacă acestea sunt stabilite de către instanţă.

În opinia noastră, deschiderea forţată a case-
tei are loc acolo unde bunurile ori valorile au fost 
depozitate, în speţă la sucursala cu care clientul 
a semnat contractul de închiriere a unei casete; 
nu împărtăşim ideea că o casetă de valori poate 
fi  transportată la o altă sucursală fără a fi  mai 
întâi deschisă.

În schimb, în sensul alin. (3) al aceluiaşi arti-
col (2.198), transportarea casetei de la o sucursală la 
alta ar putea constitui o măsură de conservare a 
obiectelor descoperite cu ocazia deschiderii for-
ţate a casetei de valori – ceea ce presupune că la 
momentul respectiv procedura se derulase în pre-
zenţa unui notar public; prin urmare, deschide-
rea nu poate avea loc decât la sucursala arătată în 
contract, deci acolo unde fuseseră depozitate ini-
ţial bunurile. Dacă deschiderea casetei  s-ar fi  făcut 
în prezenţa lui, nu excludem faptul ca notarul să 
constate, în unele situaţii, că aceasta era goală, 
adică lipsa din casetă a oricăror valori sau înscri-
suri; această situaţie explică motivul pentru care 
instanţa nu dispune automat luarea măsurilor de 
conservare a valorilor, întrucât s-ar putea ca în 
interiorul casetei acestea să nu existe. 

Operaţiunea notarială ce are loc la deschiderea 
unei casete de valori va consta în întocmirea unei 
încheieri de certifi care. Actul notarial nu va 
putea fi  încheiat la locul unde s-a transportat con-
ţinutul casetei de valori, întrucât se presupune că, 
pentru a putea fi  mutată în altă localitate, în prea-
labil caseta a fost deschisă. Pentru aceste motive, 
este tardiv să i se solicite notarului, având sediul 
biroului în circumscripţia judecătoriei pe raza 
căreia se afl ă sediul instituţiei bancare în care s-a 
mutat caseta, să întocmească o certifi care de fapt; 
dacă se insistă totuşi, notarul se va afl a în situaţia 

de a redacta respingerea certifi cării pe care nu mai 
are competenţa să o îndeplinească.

În concluzie, în procedură obişnuită, cu oca-
zia deschiderii forţate a casetei de valori, notarul 
public va întocmi o încheiere de certifi care, 
procedură reglementată de art. 148 alin. (1) lit. g) 
din Legea nr. 36/199519. Potrivit art. 83 din aceeaşi 
lege, îndeplinirea actelor notariale se face prin înche-
iere, astfel încât nu considerăm necesar a se întocmi 
un proces-verbal prin care să se inventarieze con-
ţinutul casetei. Cu toate acestea, nu excludem ca 
în practică să se procedeze totuşi la încheierea a 
două acte distincte: certifi carea şi, separat, întoc-
mirea unui inventar ce va cuprinde bunurile şi/sau 
înscrisurile afl ate în casetă. De principiu, conside-
răm inutilă această procedură, întrucât inventarul 
notarial apare reglementat în legătură cu anumite 
situaţii, cum ar fi : inventarul prin care se stabilesc 
bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, dacă 
soţii urmează să aleagă regimul comunităţii legale, 
în condiţiile prevăzute de art. 343 alin. (3) C. civ.; 
inventarul cuprinzând bunurile mobile proprii ale 
fi ecăruia din viitorii soţi, întocmit cu ocazia adoptării 
regimului matrimonial al separaţiei de bunuri (potri-
vit art. 361 C. civ.); inventarul succesoral reglemen-
tat de art. 1.115 şi art. 1.116 C. civ., respectiv art. 103 
din Legea nr. 36/1995, precum şi cel încheiat în con-
diţiile în care şi-ar începe mandatul o persoană care 
are calitate de administrator al bunurilor altuia, chiar 
când are el însuşi calitate de asociat [art. 820 alin. (5) 
C. civ.20] etc.

19 Aceeași opinie se regăsește în lucrarea Drept notarial, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 348, avându-i ca autori pe 
I. POPA, A. A. MOISE.

20 Art. 820 alin. (5) C. civ. dispune: „Inventarul se întocmește fi e prin înscris autentic, fi e prin înscris sub semnătură privată 
cuprinzând data și locul întocmirii și semnat de autor și de benefi ciar, iar, în absența acestuia din urmă, de 2 martori. Constatările 
cu privire la care benefi ciarul nu a făcut obiecțiuni au deplină forță probantă față de acesta din urmă.”
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De altfel, ca în cazul inventarului succesoral, 
încheierea lui presupune prezenţa a doi martori, 
indiferent că se întocmeşte de către moştenitori, 
de către aceştia împreună cu creditorii sau de 
către notarul public ori un delegat al acestuia. 

Pe de altă parte, încheierea de certifi care prin 
care s-ar constata deschiderea casetei de valori 
şi în care s-ar enumera bunurile afl ate în interior 
nu necesită prezenţa martorilor, întrucât consta-
tarea făcută de notar ex proprii sensibus reprezintă 
o probă ce subzistă până la înscrierea în fals.

Încheierea de certifi care făcută cu această 
ocazie va cuprinde toate constatările personale 
ale notarului referitoare la următoarele elemente:

• persoanele care participă la această operaţi-
une, între care nu trebuie să lipsească un repre-
zentant al instituţiei bancare, a cărui declaraţie se 
va consemna în conţinutul certifi cării;

• starea în care se afl a caseta;
• faptul că deschiderea ei forţată a fost dis-

pusă prin hotărâre judecătorească;
• enumerarea şi descrierea bunurilor, a altor 

valori şi/sau a înscrisurilor pe care le conţine caseta, 
precum şi, după caz, alte date sau informaţii.

Încheierea de certifi care se va semna de repre-
zentantul instituţiei de credit şi de notarul public.

Referitor la competenţa teritorială a notarului, 
precizăm că acesta se poate deplasa în afara sediului 
biroului notarial doar cu respectarea prevederilor 
art. 11 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, care dispune: 
„[…] pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale, notarul 
public se poate deplasa şi în afara sediului biroului nota-
rial, în limitele circumscripţiei teritoriale a jude-
cătoriei în care își desfășoară activitatea”. Dacă 
entitatea bancară funcţionează pe raza municipiului 
Bucureşti, va fi  competent orice notar are sediul 
biroului în circumscripţia Tribunalului Bucureşti21.

Întorcându-ne la speţa analizată, intervenţia 
notarului, având biroul în locul unde a fost trans-

portat depozitul creat în altă localitate, ar produce 
doar o impresie de legalitate, căci, dacă instanţa a 
dispus deschiderea forţată a casetei de valori, actul 
trebuia îndeplinit la locul unde aceasta se afl a; dacă 
încheierea de certifi care s-ar fi  întocmit de un notar 
public din acea localitate, nu ar mai fi  existat interes 
ca îndeplinirea ei să mai fi e făcută de un notar de la 
locul unde conţinutul casetei a fost transportat.

De lege ferenda, spre a evita analogia cu alte 
proceduri, ar fi  indicată includerea unor dis-
poziţii privind deschiderea casetei de valori în 
chiar cuprinsul Regulamentului de aplicare a Legii 
nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului 
justiţiei nr. 2.333/C/2013.

3.  Certifi carea registrelor cooperativei 
agricole

Potrivit art. 38 din Legea nr. 566/2004 a coo-
peraţiei agricole, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, „pe lângă alte evidenţe prevăzute 
de lege, cooperativa agricolă trebuie să ţină: 
a) registrul de inventar; b) registrul membri-
lor cooperatori şi al părţilor sociale ale fi ecăruia; 
c) registrul şedinţelor adunării generale; d) re-
gistrul şedinţelor consiliului de administraţie; 
e) registrul constatărilor făcute de cenzori în exer-
citarea mandatului lor; f) registrul de aporturi în 
natură la capitalul social al cooperativei agricole; 
g) registrul22 bunurilor atribuite în folosinţă coo-
perativei. Registrele (menţionate anterior) trebuie 
numerotate, sigilate şi vizate anual de către 
un notar. Registrele membrilor cooperatori se pot 
ţine pe suport hârtie sau în sistem computerizat”.

În legislaţia specială ce reglementează acti-
vitatea notarială nu este prevăzută o asemenea 
atribuţie a notarului, în schimb se arată că, indi-
ferent de forma de organizare (birou individual sau 
societate profesională), este obligatoriu ca la sediul 
principal şi secundar al fi ecărui birou notarial să 
se ţină pe suport de hârtie mai multe registre23. 

21 A se vedea art. 11 alin. (2) teza fi nală din Legea nr. 36/1995: „[…] Competența teritorială a notarilor publici numiți în 
municipiul București se întinde pe tot cuprinsul circumscripției Tribunalului București.”

22 La data de 29 iulie 2016, prin Legea nr. 164/2016 pentru modifi carea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, la art. 38 alin. (1), după lit. f) s-a introdus lit. g).

23 Art. 102 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013: „Indiferent de forma de organizare, biroul notarial are obligația să țină următoarele 
registre pe suport hârtie: a) registrul general notarial; b) opisul registrului general; c) registrul de succesiuni; d) opisul registrului 
de succesiuni; e) registrul de termene succesorale; f) registrul de depozite; g) registrul de proteste; h) registrul de consultații 
juridice notariale; i) registrul de traduceri, care se ține de către birourile care au interpreți și traducători autorizați angajați; 
j) registrul de divorțuri; k) opisul registrului de divorțuri; l) registrul de corespondență; m) registrul de evidență a specimenelor de 
semnătură și a parafelor interpreților și traducătorilor autorizați, depuse la biroul notarial; n) registrul unic de control, în care organele 
abilitate de lege pentru efectuarea controlului, inclusiv controlul profesional administrativ, vor înscrie perioada și obiectivele controlului; 
o) registrele fi nanciar-contabile prevăzute de legislația în materie; p) registrele pentru evidența activității arhivistice prevăzute de lege.”
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Legea nr. 566/2004 nu prevede în ce ar consta 
misiunea notarului căruia i se solicită numerota-
rea, parafarea şi vizarea registrelor cooperativei, 
dar, după cum este cunoscut, înscrierile în regis-
trele notariale se vor efectua numai după nume-
rotarea fi ecărei fi le şi după completarea unui 
proces-verbal de deschidere, pe prima pagină, care 
va purta numele, semnătura şi sigiliul notarului 
public şi semnătura secretarului biroului notarial 
[art. 1 alin. (1) din Normele privind modul de efectu-
are a înscrierilor în registrele notariale24]. După com-
pletarea registrului notarial până la ultima fi lă, de 
regulă fără a se lăsa spaţii libere, pe aceasta se va 
întocmi un proces-verbal de închidere, în care se vor 
menţiona: data închiderii registrului, numărul 
ultimei fi le completate, numărul ultimei înscrieri 
şi, după caz, datele din procesele-verbale întoc-
mite la sfârşitul anului calendaristic – dacă regis-
trul acoper ă mai mulţi ani –, inclusiv date referi-
toare la erori de înregistrare, precum şi, la sfârşit, 
numele, semnătura notarului şi sigiliul biroului 
notarial, de asemenea semnătura secretarului 
aceluiaşi birou [art. 1 alin. (6) din aceleaşi Norme].

Din cele prezentate, reiese că şi asupra regis-
trelor ţinute în formă materială ale unei coo-

perative agricole – căci pentru această entitate 
este permisă şi varianta pe suport electronic – se 
poate aplica o procedură asemănătoare celei pe 
care legea o impune notarului, în privinţa folosi-
rii propriilor sale registre, care însă se ţin doar în 
formă materială.  

Prin urmare, notarul va proceda în mod simi-
lar în privinţa registrelor cooperativei agricole, 
semnându-le, parafându-le şi vizându-le ca pe 
propriile sale registre.

La baza acestei interpretări stă reglementarea 
din Codul de procedură civilă, potrivit căreia 
dispoziţiile acestuia constituie procedura de 
drept comun în materie civilă. De asemenea, se 
menţionează că dispoziţiile Codului de proce-
dură civilă se aplică şi în alte materii, în măsura 
în care legile care le reglementează nu cuprind 
dispoziţii contrare (art. 2).

Astfel, spre exemplu, în procedură alterna-
tivă celei obişnuite – care dispune că probele 
se administrează în faţa instanţei – este posibilă 
administrarea probelor de către avocaţi sau 
consilieri juridici. În această din urmă situaţie 
se arată că întocmirea dosarului25 are loc după 
următoarea procedură:

(1) avocaţii părţilor vor alcătui pentru fi ecare 
parte câte un dosar şi unul pentru instanţă, în 
care vor depune câte un exemplar al tuturor 
înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată 
administrarea fi ecărei probe; 

(2) dosarele vor fi  numerotate, şnuruite şi 
vor purta semnătura avocaţilor părţilor pe 
fi ecare pagină.

A se compara cu art. 384 din cartea II, titlul 
I, capitolul II, secţiunea 2, subsecţiunea 4, din 
Codul de procedură civilă din 2010:

„Art. 384. Alcătuirea dosarului 

(1) Avocaţii părţilor vor alcătui pentru fi e-
care parte câte un dosar şi unul pentru instanţă, 
în care vor depune câte un exemplar al tuturor 
înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată 
administrarea fi ecărei probe. 

(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) vor fi  nu-
merotate, şnuruite şi vor purta semnătura avo-
caţilor părţilor pe fi ecare pagină.

24 Aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 297/25.11.2011.
25 Art. 384 C. proc. civ.
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1. Prin introducerea acestor dispoziţii s-a 
urmărit asigurarea soluţionării litigiului în mod 
accelerat, o responsabilizare a părţilor şi a ce-
lor care asistă sau reprezintă interesele acestora 
în plan procesual şi, nu în cele din urmă, o de-
grevare a instanţelor de etapa administrării pro-
belor. Deşi posibilitatea administrării probelor 
prin avocaţi a fost introdusă în procedura civilă 
încă prin OUG nr. 138/2000, dar abrogată prin 
OUG nr. 59/2001 şi reintrodusă prin Legea nr. 
219/2005, ea a fost primită cu rezerve de cei în 
drept să o folosească şi pentru îmbunătăţirea 
drepturilor cărora a fost concepută. Este posibil 
ca atenuarea principiului nemijlocirii să fi e des-
curajantă pentru părţi, însă instituţionalizarea 
acestui sistem nu este lipsită de efi cienţă. Nu 
doar că procedura ar facilita părţilor posibilita-
tea de a rezolva, în bună măsură, litigiul amiabil, 
dar realizarea acestui parteneriat între instanţă, 
părţi şi avocaţii lor ar putea constitui şi un prilej 
de întărire a credibilităţii reciproce, o mai bună 
înţelegere a sistemului jurisdicţional în ansamblu 
sau o asumare responsabilă a actului de justiţie 
prin implicarea părţilor. [...]” (Boroi Gabriel, 
colectiv, Codul de procedură civilă comentat, 
din 15 martie 2016, Ed. Hamangiu)

Prin urmare, alcătuirea unui dosar şi ţinerea 
unui registru26 sunt arătate explicit şi se supun 
unei proceduri prestabilite prin reglementarea 
Codului de procedură civilă. 

În această materie fi ind permisă analogia, în 
speţă, la cererea reprezentantului legal al coope-
rativei agricole27, un notar public având sediul 
biroului în circumscripţia judecătoriei în a cărei 
rază se afl ă şi sediul cooperativei se va deplasa 
şi, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) 
din Legea nr. 566/2004, va proceda la numero-
tarea, sigilarea şi vizarea tuturor registrelor 
cooperativei respective, afl ate la sediul acesteia.

În acest scop, notarul va putea fi  însoţit de 
secretar sau de un alt salariat din cadrul biro-
ului notarial; salariatul va efectua numerotarea 
fi ecărui registru şi ştampilarea fi ecărei pagini în 

26 Cu titlu exemplifi cativ, a se vedea art. 401 C. proc. civ., conform căruia: „(1) După ce a fost luată hotărârea, se va întocmi de 
îndată o minută care va cuprinde soluția și în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor afl ați în minoritate. 
(2) Minuta, sub sancțiunea nulității hotărârii, se va semna pe fi ecare pagină de către judecători și, după caz, de magistratul-asistent, 
după care se va consemna într-un registru special, ținut la grefa instanței. Acest registru poate fi  ținut și în format electronic.”

27 Cooperativă agricolă – persoană juridică de la data înregistrării la Ofi ciul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a 
cărui rază teritorială își are sediul.

28 Conform art. 148 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 36/1995: „Notarul public poate certifi ca următoarele fapte pe care le constată 
personal: […] certifi carea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.”

29 Art. 148 alin. (2) din Legea nr. 36/1995: „În încheiere se vor menționa și ora constatării, precum și fapta care se certifi că.”
30 Persoana se identifi că potrivit regulilor generale prevăzute de art. 84 din Legea nr. 36/1995.

parte; după aceea, notarul public va încheia un 
proces-verbal de deschidere a fi ecărui registru, pe care 
îl va semna şi în cuprinsul căruia va menţiona: 
data deschiderii registrului, numărul fi lelor şi 
faptul vizării fi ecăreia, prin aplicarea sigiliului 
biroului notarial. 

Constatarea că s-a îndeplinit operaţia de 
nume rotare şi vi zare a fi ecărui registru al coo-
perativei agricole se va concretiza prin înche-
iere de certifi care, întocmită în conformitate 
cu art. 148 alin. (1) lit. g)28 din Legea nr. 36/1995; 
în cuprinsul încheierii se vor menţiona: data, 
respectiv anul, luna, ziua, ora29 şi locul în care s-a 
îndeplinit procedura; datele de identifi care ale 
solicitantului, adică ale reprezentantului legal30 al 
persoanei juridice, la cererea căruia s-a declanşat 
această procedură; se vor consemna atât datele 
de identifi care ale persoanei fi zice – reprezen-
tant –, cât şi numărul de înregistrare din regis-
trul comerţului al persoanei juridice – reprezen-
tat. În continuare, în încheierea de certifi care, 
urmează constatarea că s-a îndeplinit operaţia 
de numerotare a fi ecărui registru, cu arătarea 
denumirii lui şi precizarea numărului de fi le pe 
care fi ecare îl cuprinde. Notarul public va semna 
încheierea de certifi care, dar este recomandabil 
ca aceasta să poarte şi semnăturile salariatului 
biroului notarial care a participat, în afara sediu-
lui biroului notarial, la efectuarea operaţiei, pre-
cum şi semnătura reprezentantului cooperativei 
agricole şi parafa persoanei juridice.

Certifi carea se va înscrie în registrul general 
notarial şi i se va aloca număr de înregistrare din 
coloana certifi cări, având nr. 18; onorariul se va 
percepe în sumă determinată (50 lei), potrivit 
anexei nr. 1 pct. 16 din Ordinul nr. 46/C/2011 
pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii 
pentru serviciile prestate de notarii publici, dar va putea 
fi  majorat întrucât efectuarea tuturor operaţiuni-
lor are loc în afara sediului biroului notarial. 

Notar public Doina ROTARU
Vicepreşedinte UNNPR
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practica notarială au apărut practici divergente cu 
privire la actul de exercitare a opţiunii succesorale. 
Aceste neuniformităţi vizează atât autentifi carea 

actelor de opţiune de către notarul public, cât şi autentifi carea 
acestora de către misiunile diplomatice şi ofi ciile consulare ale 
României şi privesc, în principal, verifi cările ce trebuie efectuate 
la momentul instrumentării actului de opţiune succesorală.

În concret, opiniile divergente cu privire la aceste verifi cări 
vizează două aspecte: 

a) măsura în care succesibilul trebuie să facă dovada existenţei 
vocaţiei sale utile la momentul exercitării opţiunii succesorale;

b) măsura în care trebuie făcută dovada calităţii de succesibil 
la momentul exercitării opţiunii succesorale (dovedirea vocaţiei 
sale) generale. 

a) Cu privire la dovedirea vocaţiei utile

S-a opinat că, la momentul instrumentării declaraţiei de 
opţiune succesorală, notarul instrumentator ar trebui să între-
prindă demersuri pentru a verifi ca vocaţia utilă a succesibilu-
lui. Astfel, conform acestei opinii, la momentul instrumentării 
actului de opţiune, notarul public ar trebui să solicite prezen-
tarea certifi catului de deces în original (sau în copie legalizată), 
a testamentului sau a actelor de stare civilă din care reiese cali-
tatea de succesibil, precum şi să efectueze verifi cările la Regis-
trul Naţional Notarial de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale 
(RNNEOS) pentru a observa dacă succesibilul nu a fost înlă-
turat de la moştenire prin manifestarea opţiunii succesorale de 
către un succesibil în grad preferat. Conform acestei opinii, în 
cazul în care din probele depuse, din discuţiile cu partea sau 
din demersurile de verifi care efectuate rezultă că actul de opţi-

Exercitarea dreptului 
de opţiune succesorală – 

probleme teoretice şi practice

În
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aprecieri cu privire la persoanele care vor avea 
calitatea de moştenitor înainte de soluţionarea 
cauzei. În concret, în urma înregistrării dosaru-
lui succesoral pe rol, ar putea reieşi din probele 
administrate că, deşi acceptant, N2 a fost exhe-
redat în mod direct de către de cujus şi acesta nu 
poate culege decât rezerva legală, caz în care de 
exheredarea lui N2 ar profi ta N1. Mai mult decât 
atât, nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca, din 
probele administrate în dosar, să reiasă faptul că 

N2, deşi acceptant, este în fapt nedemn de a 
culege moştenirea. 

În toate cazurile, găsim că este inoportun 
ca notarul (sau, după caz, personalul misiunii 
diplomatice sau consulare), ce are atribuţii strict 
de instrumentare a actului de opţiune succeso-
rală, nefi ind învestit şi cu soluţionarea dosarului 
succesoral, să emită judecăţi cu privire la opor-
tunitatea actului de opţiune succesorală atâta 
timp cât nu poate cunoaşte totalitatea probelor 
ce urmează a fi  administrate în dosar şi nici nu 
este în atribuţiile sale să facă administrarea unor 
asemenea probe.

une ce ar trebui instrumentat nu va avea ca efect 
consolidarea (sau desfi inţarea) calităţii de moş-
tenitor, notarul public ar fi  îndreptăţit să refuze 
instrumentarea actului.

În concret, într-o speţă în care 
defunctul D a avut doi copii, C1 şi, 
respectiv, C2, copilul C1 dând decla-

raţie de renunţare şi copilul C2 fi ind predecedat, 
în ipoteza în care copilul C1 a avut la rândul său 
un copil, respectiv N1, şi copilul C2 a avut şi el 

un copil, respectiv N2, în urma interogării Regis-
trului Naţional Notarial de Evidenţă a Opţiuni-
lor Succesorale s-a refuzat autentifi carea decla-
raţiei de renunţare a lui N1 la moştenirea 
de functului X pe motiv că, existând nepotul de 
fi u N2, care va urca prin reprezentare, acesta ar 
fi  oricum îndreptăţit să culeagă moştenirea fi ind 
în grad preferat. Dincolo de faptul că, până la 
momentul la care va expira termenul de opţiune 
succesorală nu se poate şti dacă N2 va accepta 
sau va renunţa la moştenire, chiar în ipoteza în 
care acesta ar da declaraţia de acceptare, declara-
ţie ce ar fi  înscrisă în RNNEOS, nu se pot face 
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Soluţia se impune atât pentru aceste raţiuni, 
cât şi în lumina faptului că inclusiv în doctrină 
s-a admis că „dreptul de opţiune aparţine şi 
trebuie să fi e exercitat nu numai de succesibilii 
chemaţi în primul rând să moştenească, dar şi 
de către moştenitorii subsecvenţi, fără să aştepte 
exercitarea opţiunii din partea moştenitorilor 
în rang preferat [...] Soluţia se impune întrucât 
moştenitorii în rang preferat ar putea renunţa la 
moştenire în ultimele zile ale termenului de opţi-
une succesorală de un an, astfel încât succesibilii 
subsecvenţi, aşteptând până în acest moment, ar 
risca stingerea vocaţiei succesorale. Bineînţeles, 
dacă moştenitorul în rang preferat acceptă moş-
tenirea, îşi consolidează titlul de moştenitor şi 
anihilează efectele opţiunii exercitate de moşte-
nitorii subsecvenţi, desfi inţând drepturile succe-
sorale ale acestora”.1

b) Cu privire la dovedirea vocaţiei generale

În unele cazuri, în practică, a fost solicitată de 
către notarul instrumentator prezentarea tutu-
ror actelor de stare civilă care atestă calitatea de 
succesibil a celui ce solicită autentifi carea actului 
de exercitare a opţiunii succesorale.

Deşi, la o primă vedere aceasta pare o măsură 
normală de prevedere şi o dovadă de diligenţă 
profesională, în realitate, această practică ce pre-
supune verifi carea tuturor scriptelor care atestă 
calitatea de succesibil la momentul instrumentă-
rii actului de opţiune succesorală prezintă defi ci-
enţe şi poate genera prejudicii grave şi nejustifi -
cate succesibililor.

Trebuie avut în vedere faptul că, într-o cauză 
succesorală, de regulă există mai mulţi succesi-
bili, succesibili ce uneori nu îşi au reşedinţa în 
acelaşi oraş sau aceeaşi ţară, iar la momentul 
decesului se eliberează un singur certifi cat de 
deces al lui de cujus. Deşi s-ar putea obiecta faptul 
că există posibilitatea transmiterii între succesi-
bili a unor copii legalizate de pe actul de deces, 
această variantă este fezabilă doar în cazurile 
în care succesibilul posesor al certifi catului de 
deces este în bune relaţii cu ceilalţi succesibili şi 
doreşte să întreprindă demersurile necesare pen-

tru a le transmite înscrisurile necesare. În toate 
celelalte cazuri, succesibilii neposesori ai certifi -
catului de deces se vor găsi în situaţia în care li se 
condiţionează actul de opţiune de prezentarea 
acestui certifi cat.

Există, de asemenea, posibilitatea ca succesi-
bilul să afl e de decesul lui de cujus spre sfârşitul 
termenului de opţiune şi la acel moment să fi e 
în imposibilitatea de a prezenta actele de stare 
civilă care să ateste gradul de rudenie faţă de de 
cujus (nu importă dacă actul este pierdut, distrus 
sau în altă localitate, dacă actul care nu poate fi  
prezentat este certifi catul de naştere al succesi-
bilului, certifi catul de căsătorie sau de divorţ din 
care reiese schimbarea de nume a succesibilului 
ş.a.m.d.). În toate cazurile, condiţionarea instru-
mentării actului de opţiune de prezentarea com-
pletă şi exhaustivă a actelor doveditoare ale cali-
tăţii de succesibil, în situaţia în care succesibilul 
nu le poate produce, ar putea avea ca efect indi-
rect stingerea dreptului de opţiune succesorală 
pentru motive ce nu au de a face cu voinţa suc-
cesibilului de a-şi însuşi/sau de a repudia calita-
tea de moştenitor.

Întrucât în doctrină s-a arătat că opţiunea 
succesorală reprezintă valorifi carea unui drept 
subiectiv ce trebuie făcută în termenul de un 
an, prin opţiunea succesorală consolidându-se 
transmisiunea moştenirii realizată de plin drept 
la data decesului, în ipoteza în care actul de opţi-
une succesorală ar fi  făcut de către o persoană 
ce nu are vocaţie nu se pune problema generării 
vreunui efect juridic, întrucât faţă de un terţ nu 
există o transmisiune anterioară a patrimoniului 
succesoral care să fi e consolidată sau desfi inţată 
retroactiv prin opţiune. Astfel, nu se pune pro-
blema vreunui eventual prejudiciu ce ar trebui 
preîntâmpinat de notarul public, întrucât un ase-
menea act de acceptare (renunţare) nu ar putea 
consolida sau desfi inţa o transmitere ce nu a 
avut niciodată loc în lipsa calităţii de succesibil. 

Trebuie avut în vedere şi faptul că, la momen-
tul dezbaterii procedurii succesorale, notarul 
public (sau, de ce nu, completul de judecată) 
învestit cu soluţionarea cauzei va administra 

1 A se vedea FRANCISC DEAK, ROMEO POPESCU, Tratat de drept succesoral, vol. III, Transmisiunea și partajul moștenirii, 
Ed. Universul Juridic, București, 2014, pp. 20 ‒ 21.
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oricum toate probele necesare şi va exclude din 
start opţiunile succesorale ce provin din partea 
unor persoane ce nu au calitatea de succesibili.

Astfel, în ipoteza în care s-ar solicita prezen-
tarea tuturor actelor de stare civilă justifi cative 
în cauză la momentul exercitării opţiunii succe-
sorale, în realitate, solicitantului actului notarial 
i s-ar condiţiona exercitarea dreptului de opţiune 
de prezentarea unor înscrisuri ce sunt, dacă nu 
imposibil, de multe ori difi cil de obţinut într-un 
timp scurt.

În opinia noastră, exigenţa condiţionării 
actului de opţiune de prezentarea actelor de 
stare civilă2, având în vedere faptul că nu se 
pune problema evitării unui prejudiciu, nu este 
de natură a servi la securizarea circuitului civil, 
însă refuzul autentifi cării actului de opţiune pen-
tru aceste motive este de natură a leza drepturile 
succesibililor ce se găsesc în imposibilitatea de a 
prezenta înscrisurile cerute.

Notar public Maria CAZAN

Camera Notarilor Publici Bucureşti

2 Cu toate acestea, notarul public, la instrumentarea actului de opțiune, va trebui sa pună în vedere succesibililor importanța 
indicării datelor corecte cu privire la defunct pentru ca, ulterior, opțiunea succesorală să poată fi  regăsită la interogarea RNNEOS 
de către notarul public ce va instrumenta dosarul succesoral. În acest scop se poate recurge inclusiv la prezentarea unor fotocopii 
simple de pe actul de deces al defunctului.
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CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea 1
Originea istorică a rezoluţiunii

Primele noţiuni în materia rezoluţiunii contractului îşi au 
originea în dreptul roman care, fi ind dominat de interdepen-
denţa obligaţiilor contractuale, nu recunoaşte rezoluţiunea 
contractului pentru neexecutare. Astfel, vânzătorul care livrase 
marfa cumpărătorului fără să fi e plătit nu putea reclama restitu-
irea, dacă acel cumpărător refuza în mod defi nitiv să plătească. 
Treptat, practica romană a determinat stipularea în contrac-
tele de vânzare-cumpărare a aşa-numitei lex commissoria (pactul 
comi soriu), adică o clauză rezolutorie a contractului prin care 
părţile prevedeau că, în cazul în care cumpărătorul nu plătea 
preţul într-un anumit termen, vânzarea se desfi inţează, la invo-
carea ei de către vânzător.

Totuşi, modalitatea de aplicare a noţiunii de rezoluţiune 
în domeniul contractelor sinalagmatice este opera dreptului 
canonic. Astfel, rezoluţiunea se prezenta drept o consecinţă a 
principiului forţei obligatorii (pacta sunt servanda). Tot în dreptul 
canonic este admisă pentru prima oară rezoluţiunea judicia ră, 
care a fost preluată apoi de dreptul civil. În cazul rezoluţiu -

nii judi ciare, judecăto-
rul putea acorda un ter-
men pentru executarea 
obligaţiei debitorului, 
iar în ipoteza în care 
dispunea rezoluţiunea 
con tractului, avea latitu-
dinea să aplice pedepse 
comple mentare, inclu-
siv de ordin ecleziastic. 
Jude cătorul avea drep-
tul să aprecieze asupra 
nece sităţii rezoluţiunii, 
ţi nând seama nu numai 
de acordul de voinţă al 

Noua abordare legislativă 
în materia rezoluţiunii 

contractelor
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părţilor, ci şi de considerente economice şi de 
ordin moral.

Astfel, în această perioadă se conturează 
natura juridică a rezoluţiunii ca „sancţiune apli-
cată părţii culpabile pentru neexecutarea con-
tractului”1. 

Spre sfârşitul Evului Mediu şi începutul 
epocii moderne, dreptul civil laic a preluat din 
dreptul canonic noţiunea de rezoluţiune. Simul-
tan cu preluarea noţiunii de rezoluţiune, se preia 
din dreptul canonic şi ideea de sancţiune, chiar 
dacă aceasta are un caracter atenuat2. 

Secţiunea 2
Rezoluţiunea şi rezilierea 
în Codul civil de la 1864

Preluând soluţiile din dreptul francez în 
care s-a conturat atât ideea canoniştilor, cât şi 
cea a romanilor, Codul civil de la 1864 prevede 
în art. 1.020 – 1.021 că rezoluţiunea este întot-
deauna subînţeleasă în contractele sinalagmatice 
şi poate fi  invocată oricând în cazul unei neexe-
cutări, fi ind subliniat şi caracterul judiciar al 
rezoluţiunii. 

neexecutare esenţială; neexecutarea să fi e culpa-
bilă şi debitorul să fi  fost pus în întârziere. 

Spre deosebire de rezoluţiunea judiciară, în 
cazul rezoluţiunii convenţionale, intervenţia 
instanţei se limita la constatarea că rezoluţi-
unea a operat în temeiul unui pact comisoriu, la 
ve rifi carea clauzelor convenţionale de rezoluţi-
une, şi nu la pronunţarea rezoluţiunii. Astfel, 
clauzele contractuale exprese privind rezoluţi-
unea contractului pentru neexecutare aveau ca 
scop restrângerea abilităţii judecătorului de a-şi 
manifesta puterea de cenzură asupra rezoluţiunii 
şi mai ales asupra oportunităţii acesteia, fi ind 
derogatorii de la prevederile art. 1.021 vechiul 
Cod civil.

În cazuri excepţionale, Codul civil de la 1864 
admite şi rezoluţiunea de plin drept în art. 1.370 
potrivit căruia vânzarea de denariate şi lucruri 
mobile se va rezolvi de plin drept şi fără punere 
în întârziere în ipoteza în care cumpărătorul nu 
respectă termenul pentru preluarea bunurilor 
vândute.

CAPITOLUL II

FUNDAMENTUL, NATURA JURIDICĂ 
ŞI MODURILE DE OPERARE 

ALE REZOLUŢIUNII

Secţiunea 1
Fundamentul rezoluţiunii

În noul Cod civil al României, rezoluţiunea 
şi rezilierea sunt prevăzute în Cartea a V-a 
(Despre obligaţii), Capitolul II (Executarea sili tă 
a obligaţiilor), Secţiunea a 5-a (Rezoluţiunea, 
rezilierea şi reducerea prestaţiilor), art. 1.549 – 
1.554, texte care cuprind o reglementare ino-
vativă a rezoluţiunii şi marchează o ruptură cu 
vechea reglementare în materie, în primul rând 
prin modul de operare, având drept izvor Codul 
civil al provinciei canadiene Québec. 

Intrat în vigoare în 1994, acest cod este rezul -
tatul a 50 de ani de activitate a Comisiei de 
redactare în care obiectivul principal a fost acela 
de a crea o legislaţie unitară, actuală şi efi cientă 
din punct de vedere economic4. Reglementarea 

1 V. STOICA, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 4.
2 Idem.
3 I. F. POPA, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, nr. 6, p. 32.
4 I. L. TOMA, Rezoluţiunea unilaterală, Teză de doctorat, Bucureşti, 2013, p. 36. 

Fiind o rezoluţiune judiciară, se consi deră că 
este necesară pronunţarea unei hotărâri judecă-
toreşti pentru ca efectul rezoluţiunii să se pro-
ducă, chiar şi în ipoteza pactului comisoriu cel 
mai energic3. Pentru declararea rezoluţiunii judi-
ciare, vechea reglementare impunea îndeplini-
rea următoarelor condiţii esenţiale: să existe o 
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generală a rezoluţiunii şi rezilierii se regăseşte în 
art. 1.604 – 1.606 şi are ca domeniu de aplicare 
contractele sinalagmatice, iar cu titlu de excepţie 
se admite şi rezoluţiunea contractelor unilate-
rale (spre exemplu, donaţia cu sarcini). Conţinu-
tul art. 1.516 alin. (2) C. civ. român referitor la 
drepturile creditorului obligaţiei neexecutate au 
fost preluate din art. 1590 alin. 2 al Codului civil 
al provinciei Québec şi reglementează cele trei 
posibilităţi pe care le are creditorul atunci când 
întâmpină neexecutarea de către debitor, la care 
se adaugă şi dreptul de a primi daune-interese 
pentru prejudiciul suferit din cauza neexecutării 
de către debitor a obligaţiei sale.

Rezoluţiunea este fundamentată pe ideea 
reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor 
izvorâte din contractele sinalagmatice5, precum 
şi pe imperativul forţei obligatorii a contractu-
lui. În acest sens sunt dispoziţiile art. 1.171 alin. 
(1) C. civ. potrivit cărora contractul este sinalag-
matic atunci când obligaţiile născute din acesta 
sunt reciproce şi interdependente, iar art. 1.270 
alin. (1) C. civ. reprezintă o normă imperativă 
care consacră principiul forţei obligatorii a con-
tractului.

Secţiunea 2
Natura juridică a rezoluţiunii

Vechea reglementare în materia rezoluţiunii 
îmbrăţişează caracterul punitiv al rezoluţiunii, 
fi ind considerată o sancţiune civilă. Ulterior, 
plecând de la ideea sancţiunii aplicabile în cazul 
neexecutării culpabile a obligaţiilor născute 
dintr-un contract, s-a arătat, de asemenea, că 
rezoluţiunea este o formă specială de răspun-
dere civilă contractuală şi nu o sancţiune sui 
generis6, iar apoi s-a afi rmat că este o varietate a 
executării silite prin echivalent7.

Noul Cod civil se îndepărtează de doc-
trina veche în materia rezoluţiunii în sensul că 
art. 1.549 cu denumirea marginală ,,Dreptul 
la rezoluţiune şi reziliere” este aşezat în Capi-
tolul II ,,Executarea silită a obligaţiilor” în mod 
distinct de Secţiunea a IV-a ,,Executarea prin 
echivalent”. Prin urmare, dreptul la rezoluţiune 

sau reziliere este califi cat legal ca o formă de 
executare silită a obligaţiei. 

Rezoluţiunea reprezintă o cauză de des-
fi inţare şi de încetare a contractului8 enumerată 
în art. 1.321 C. civ. regăsindu-se printre ,,orice 
alte cauze prevăzute de lege” şi este cel mai inci-
siv remediu oferit creditorului în caz de neexe-
cutare, pentru că duce la încetarea contractului 
cu efecte retroactive.

La fel, s-a susţinut că rezoluţiunea şi rezi-
lierea reprezintă un remediu contractual pus la 
dispoziţia creditorului obligaţiei neexecutate9.

Califi carea rezoluţiunii unilaterale ca act de 
justiţie privată este explicată de faptul că partea 
îndreptăţită poate desfi inţa contractul printr-o 
simplă manifestare de voinţă, fără intervenţia 
instanţei de judecată. Totuşi, rolul judecătorului 
nu este înlăturat în totalitate, pentru că acesta 
rămâne autoritatea de control a modului în care 
a operat rezoluţiunea, având scopul de a împie-
dica abuzul de drept al părţii îndreptăţite să 
declare rezoluţiunea.

Subsecţiunea 2.1 
Dreptul de opţiune al creditorului

Art. 1.516 C. civ. îi recunoaşte creditoru-
lui dreptul de a opta între mai multe remedii 
posibile, respectiv dreptul la executare silită 
sau prin echivalent a obligaţiei sau la înlătura-
rea consecinţelor nefavorabile ale executării de 
către debitor, inclusiv dreptul la rezoluţiune şi 
daune-interese, dacă este cazul. Întrucât credi-
torul are posibilitatea să desfi inţeze contractul 
prin simpla sa voinţă, fără a fi  necesar acordul 
debitorului, dreptul de rezoluţiune sau reziliere 
este un drept potestativ. Sunt drepturi potesta-
tive acele drepturi subiective civile care, ca 
re gulă, nu dau naştere direct unui drept la acţi-
une, adică acele prerogative constând în puterea 
de a da naştere prin manifestare unilaterală de 
voinţă unui efect juridic ce afectează şi interesele 
altei persoane. Având în vedere că exercitarea 
pozitivă a dreptului de rezoluţiune sau reziliere 

5 C. STĂTESCU, C. BÂRSAN, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 88.
6 V. STOICA, op. cit., p. 28.
7 Ibidem, p. 30.
8 I. L. POP, I. F. POPA, S. VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 282.
9 I. F. POPA, op. cit., p. 93 şi urm.
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duce la desfi inţarea contractului, el face parte 
din categoria drepturilor potestative extinctive10. 

Se impune menţiunea cu privire la diferenţa 
dintre dreptul de a invoca rezoluţiunea şi drep-
tul de a invoca alte remedii. Deci, acest drept 
se naşte doar ca urmare a neexecutării unei 
obligaţii contractuale în timp ce celelalte drep-
turi se nasc în patrimoniul creditorului indife-
rent de natura obligaţiei neexecutate. În comple-
tare, rezoluţiunea reprezintă o soluţie limită, la 
care creditorul va apela atunci când executarea 
nu este posibilă.

Opţiunea creditorului nu se bucură de o liber-
tate absolută, pentru că legea impune o ierarhie 
a remediilor, rezoluţiunea reprezentând o ultimă 
ratio, astfel încât ea trebuie utilizată numai în 
mod excepţional. Prioritatea executării în natură 
a contractului este evidenţiată de mai multe texte 
legale prin care debitorului i se acordă un ter-
men de executare, prin punerea în întârziere (art. 
1.521 C. civ.) sau din reglementarea rezoluţiunii 
unilaterale care impune acordarea unui termen 
de executare (art. 1.550 şi art. 1.552 C. civ.).

Subsecţiunea 2.2 
Renunţarea la dreptul de a declara rezoluţiunea

Renunţarea la dreptul de a cere rezoluţiunea 
a făcut obiectul mai multor controverse în doc-
trină. Dreptul de a invoca rezoluţiunea este 
oferit de către legiuitor creditorului obligaţiei 
neexecutate alături de executarea în natură sau 
prin echivalent a obligaţiei. Astfel, utilitatea 
remediilor contractuale constă în satisfacerea 
unor interese particulare şi tocmai de aceea ele 
ar trebui lăsate la îndemâna părţilor. Profesorul 
Valeriu Stoica susţine opinia potrivit căreia 
renunţarea la dreptul de a cere rezoluţiunea sau 
rezilierea este posibilă, idee susţinută şi de alţi 
autori11. Renunţarea poate avea loc printr-un act 
juridic unilateral supus comunicării, în ca drul 
unei convenţii sau în mod tacit, atâta timp cât 
rezultă cu certitudine că aceasta a fost voinţa 
părţilor, cum ar fi  acceptarea de către creditor, 

în deplină cunoştinţă de cauză, a unei prestaţii 
care nu este în acord cu contractul.

Se poate renunţa la rezoluţiune şi în caz de 
neexecutare a obligaţiei principale. Această 
renunţare nu echivalează cu lipsa sancţiunilor 
juridice, întrucât creditorului obligaţiei neexe-
cutate îi rămâne la îndemână dreptul de a cere 
executarea în natură sau prin echivalent.

În ceea ce priveşte momentul în care poate 
avea loc renunţarea, în doctrină s-a statuat că 
este posibilă şi o renunţare a priori, adică anterior 
naşterii dreptului la rezoluţiune. Nu există nicio 
raţiune pentru a distinge în funcţie de momen-
tul în care intervine această renunţare12. În acti-
vitatea sa, notarul public are obligaţia de a con-
silia părţile asupra forţei juridice a actului juridic 
prin care se renunţă la dreptul respectiv. Astfel, 
renunţarea la dreptul de a invoca rezoluţiunea ar 
trebui să se facă prin intermediul unei convenţii 
de renunţare, această renunţare poate fi  rezul-
tatul înţelegerii părţilor care au încheiat un con-
tract sinalagmatic sau chiar să se materializeze 
într-o clauză, dacă renunţarea la dreptul de a cere 
rezoluţiunea este contemporană cu încheierea 
contractului. Doctrina susţine că renunţarea la 
dreptul de a cere rezoluţiunea făcută prin acte 
juridice unilaterale are doar valoarea exercitării 
dreptului de opţiune între remedii şi, în con-
secinţă, se poate reveni asupra ei.

Secţiunea 3
Modalităţi de operare a rezoluţiunii

În conformitate cu art. 1.550 C. civ., rezoluţi-
unea contractului poate opera printr-unul din 
următoarele moduri:

1. pe cale judiciară, prin învestirea instanţei 
cu o acţiune în justiţie având ca obiect rezoluţi-
unea contractului, în cadrul căreia aceasta va 
efectua un control a priori cu privire la condiţiile 
rezoluţiunii şi, dacă este cazul, va dispune 
rezoluţiunea. Rezoluţiunea operează în acest 
mod dacă un contract nu conţine nicio clauză 
expresă cu referire la rezoluţiune;

2. prin declaraţia unilaterală a creditorului, 
reglementare cu totul nouă în dreptul nostru, 
detaliată în art. 1.552 C. civ. Prin această moda-
litate, instanţa de judecată poate avea o inter-

10 M. AVRAM, Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006, p. 159.
11 I. F. POPA, op. cit., p. 123.
12 V. STOICA, op. cit., p. 113.
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venţie a posteriori, la cererea debitorului, pentru a 
verifi ca validitatea declaraţiei unilaterale;

3. de drept, fără intervenţia instanţei, con-
form pactului comisoriu sau cazurilor anume 
prevăzute de lege. Intervenţia instanţei nu este 
exclusă nici în această ipoteză, doar la cererea 
părţii şi pentru a constata îndeplinirea cerinţelor 
rezoluţiunii. 

Ceea ce este util de menţionat în legătură cu 
reglementarea modurilor de operare a rezoluţi-
unii în noul Cod civil este faptul că în princi-
palele reglementări sursă pentru această materie, 
şi anume Codul civil al provinciei Québec şi 
Principiile dreptului european al contractelor, 
modul de operare al rezoluţiunii nu este regle-
mentat. Probabil că tocmai din acest motiv, în 
variantele iniţiale ale proiectului Codului civil, 
art. 1.550 avea un singur alineat: ,,Rezoluţi-
unea poate fi  dispusă de instanţă sau, după 
caz, poate fi  declarată unilateral de către partea 
îndreptăţită.” Al doilea alineat al acestui articol 
(,,de asemenea, în cazurile anume prevăzute de 
lege sau dacă părţile au prevăzut astfel, rezoluţi-
unea poate opera de plin drept”) a fost adăugat 
prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în apli-

care a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil13, 
care a creat anumite confuzii. 

S-ar părea că acest text instituie trei moduri 
de operare a rezoluţiunii: prin hotărâre judecăto-
rească, prin declaraţie unilaterală de rezoluţi-
une şi de plin drept. Altfel spus, al treilea mod 
de operare, respectiv de plin drept, nu ar mai 
depinde de o manifestare unilaterală de voinţă 
din partea creditorului, adică de exercitarea 
dreptului său de opţiune14. 

Rezoluţiunea legală înlătură dreptul părţilor 
de a decide asupra efectelor neexecutării şi nu 
are nimic în comun cu caracterul de remediu pri-
vat al rezoluţiunii. Aceasta va opera numai dacă 
creditorul o invocă, astfel dreptul creditorului 
de a opta între rezoluţiune şi alte remedii sub-
zistă chiar şi în ipoteza rezoluţiunii legale de plin 
drept. Un asemenea înţeles al textului nu poate 
fi  acceptat, pentru că el ar permite nu numai 
creditorului, ci şi debitorului să invoce rezoluţi-
unea, la fel cum se întâmplă în cazul desfi inţării 
contractului în ipoteza imposibilităţii fortuite de 
executare15.

După o interpretare sistematică a textelor 
de lege care utilizează sintagmele de drept 
(art. 1.553 C. civ.) şi de plin drept [art. 1.550, 
alin. (2) C. civ. şi art. 1.557 alin. (1) fraza I 

13 Publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011.
14 V. Stoica, Modurile de operare a rezoluţiunii şi mecanismul declaraţiei unilaterale de rezoluţiune, în „Revista Română de 

Drept Privat” nr. 5/2013, p. 10.
15 Idem, p. 11.
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C. civ.], rezultă că în cazul rezoluţiunii de plin 
drept nu este înlăturat rolul voinţei creditoru-
lui, care va activa măsura rezoluţiunii, afi rmaţie 
susţinută şi în art. 1.549 C. civ.: ,,Dacă nu cere 
executarea silită a obligaţiilor (...), creditorul are 
dreptul la rezoluţiune sau reziliere (...)”. Ast-
fel, creditorul îşi exprimă manifestarea unila-
terală de voinţă cu privire la invocarea pactului 
comisoriu. Ca urmare, rezoluţiunea se produce 
după ce creditorul notifi că debitorul, deci 
doar ca efect indirect al acestei manifestări de 
voinţă din partea creditorului obligaţiei neexe-
cutate, nefi ind o urmare directă a neexecutării. 
Această manifestare de voinţă se materializează 
printr-o declaraţie de invocare a pactului comi-
soriu sau a rezoluţiunii16 şi nu trebuie confun-
dată cu declaraţia unilaterală de rezoluţiune. 
Declaraţia unilaterală de rezoluţiune reprezintă 
o modalitate de operare a rezoluţiunii, spre deo-
sebire de declaraţia de invocare a pactului comi-
s oriu, care are doar un rol de activare a pactului 
comisoriu, acesta din urmă rămânând modul de 
operare a rezoluţiunii.

CAPITOLUL III

CONDIŢIILE REZOLUŢIUNII

Secţiunea 1
Condiţia de fond unică – 
neexecutarea însemnată

În vederea identifi cării condiţiilor rezoluţi-
unii, dispoziţiile art. 1.549 C. civ. trebuie corelate 
şi completate atât cu dispoziţiile art. 1.516 C. civ. 
referitor la mijloacele oferite creditorului pentru 
a remedia neexecutarea obligaţiilor contractuale, 
cât şi cu cele ale art. 1.517 şi art. 1.551 C. civ.

Conform articolelor enumerate mai sus, apre-
ciem că noua reglementare instituie o condiţie 
de fond unică pentru naşterea dreptului la invo-
carea rezoluţiunii – neexecutarea însemnată17. 
Astfel, doctrina recentă a statuat că neexecutarea 
rezolutorie este singura condiţie substanţială, 
indiferent dacă este vorba de rezoluţiune judi-

ciară sau chiar rezoluţiune de drept, legală sau 
convenţională.

Neexecutarea însemnată sau rezolutorie este 
în mod direct inspirată din art. 1.604 alin. (2) 
al Codului civil al provinciei Québec şi relativ 
sinonimă cu neexecutarea esenţială, semnifi ca-
tivă, determinantă, astfel cum această noţiune se 
prezintă în dreptul comparat18. Spre deosebire 
de reglementarea anterioară, din analiza textelor 
legale rezultă că nu se mai prevede condiţia cul-
pei sau neexecutării culpabile pentru ca rezoluţi-
unea să poată fi  invocată. În actuala reglementare, 
condiţia vinovăţiei are importanţă în privinţa 
executării prin echivalent pentru acordarea de 
daune-interese conform art. 1.530 C. civ.

Conform art. 1.551 alin. (1) teza I C. civ. 
,,creditorul nu are dreptul la rezoluţiune atunci 
când neexecutarea este de mică însemnătate. 
Printr-o interpretare per a contrario a acestui text 
de lege conchidem că neexecutarea trebuie să 
fi e însemnată, adică să-l lipsească pe creditor 
de ceea ce ar fi  fost îndreptăţit să obţină de pe 
urma contractului. Această condiţie trasează 
limita dintre rezoluţiune şi un alt mijloc pus 
la îndemâna creditorului, şi anume reducerea 
prestaţiilor. 

Noul Cod civil nu reglementează ce anume 
trebuie să înţelegem prin neexecutare de mică 
însemnătate, cu toate acestea, în practica judi-
ciară şi în doctrină s-au conturat o serie de cri-
terii atât obiective, cât şi subiective care oferă o 
libertate de apreciere, precum: valoarea obiectu-
lui derivat al contractului, felul obligaţiei, atitu-
dinea părţilor contractante şi alte elemente ale 
contractului. Astfel, rezoluţiunea contractului 
va putea opera dacă neexecutarea unei anumite 
prestaţii a constituit motivul determinant al 
angajării celeilalte părţi, fi e ea ,,esenţială sau nu 
din perspectiva centrului de greutate a contrac-
tului”19. 

Conform art. 1.551 C. civ., ,,în cazul contrac-
telor cu executare succesivă, creditorul are drep-
tul la reziliere, chiar dacă neexecutarea este de 
mică executare, însă are caracter repetat”, accen-
tul se pune pe repetitivitatea neexecutării, indi-

16 C. ZAMŞA, Efectele obligaţiilor civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 192.
17 I. F. POPA, op. cit., p. 131, I. L. POP, I. F. POPA, S. VIDU, op. cit., p. 288. 
18 I. L. POP, I. F. POPA, S. VIDU, op. cit., p. 289.
19 I. F. POPA, op. cit., p. 136. 
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ferent de gravitatea ei, iar orice clauză contrară 
care lipseşte părţile de această posibilitate este 
considerată nescrisă. 

Subsecţiunea 1.1
Condiţiile neexecutării rezolutorii

Pentru a putea fi  invocată rezoluţiunea, le -
giu itorul ne oferă câteva criterii cu ajutorul cărora 
putem determina condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească o neexecutare însemnată/rezolu-
torie.

• Neexecutarea trebuie să privească o obligaţie 
izvorâtă din contract. 

Totuşi, pe lângă faptul că obligaţia neexecu-
tată trebuie să fi e o obligaţie contractuală, aceasta 
trebuie să izvorască dintr-un contract pentru 
care legea permite rezoluţiunea. Spre exemplu, 
prin art. 2.263 C. civ. se instituie o excepţie în 
privinţa rezoluţiunii unilaterale. Astfel, conform 
acestui articol ,,dacă debitorul nu îşi execută în 
mod culpabil obligaţia de întreţinere, rezoluţi-
unea nu poate fi  pronunţată decât de instanţă”.

• Neexecutarea trebuie să fi e sufi cient de gravă.

Criteriul utilizat pentru determinarea gravi-
tăţii neexecutării este important, întrucât legiui-
torul reglementează atât rezoluţiunea totală, cât 
şi rezoluţiunea parţială. Art. 1.549 C. civ. regle-
mentează două categorii de rezoluţiune parţială, 
caz în care se aplică reducerea prestaţiilor. Deci, 
în cazul în care există posibilitatea ca execu-
tarea contractului să fi e divizibilă, creditorul 
poate cere rezoluţiunea contractului doar cu 
privire la obligaţia care nu s-a executat, fără a 
afecta prestaţiile anterioare sau obligaţiile care 
urmează a fi  executate. De asemenea, în cazul 
contractului plurilateral, neîndeplinirea de către 
una dintre părţi a obligaţiei nu atrage rezoluţi-
unea contractului faţă de celelalte părţi, doar 
dacă prestaţia neexecutată nu este considerată 
esenţială. La fel, nu are relevanţă dacă obligaţia 
neexecutată priveşte o obligaţie principală sau 

accesorie, important este să subziste interesul 
menţinerii contractului de către creditor.

Secţiunea 2
Mecanismul rezoluţiunii unilaterale

Prin art. 1.552 C. civ. este reglementată, cu 
caracter de noutate, rezoluţiunea unilaterală. 
Sub imperiul Codului civil de la 1864, părţile 
puteau declara unilateral rezoluţiunea doar 
dacă în contract era prevăzut un pact comiso-
riu expres în acest sens. Acest mod de operare 
are avantaje de ordin economic întrucât permite 
dinamica schimburilor economice dintre părţile 
contractante, fi ind mai efi cace decât rezoluţi-
unea judiciară, reprezentând o veritabilă manifes-
tare de justiţie privată. Prin acest mecanism se 
protejează atât interesele creditorului care poate 
desfi inţa un contract nefuncţional, cât şi cele 
ale debitorului pentru că declararea rezoluţiunii 
este condiţionată de punerea în întârziere şi de 
neexe cutarea însemnată.

După cum am arătat în prima parte a lucrării, 
în ipoteza declarării rezoluţiunii unilaterale, dacă 
debitorul se adresează instanţei, rolul acesteia 
este redus la verifi carea validităţii declaraţiei de 
rezoluţiune. Deci, în contextul rezoluţiunii uni-
laterale, sesizarea instanţei reprezintă doar o fa-
cultate a debitorului pentru controlul judiciar al 
mecanismului rezoluţiunii, şi nu pentru operarea 
efectivă a acesteia20.

În lumina noului Cod civil, rezoluţiunea uni-
laterală presupune, pe lângă condiţia de fond 
unică a neexecutării însemnate şi o serie de 
condiţii formale cu o fi zionomie proprie acestui 
tip de desfi inţare a contractului: 

• punerea în întârziere şi acordarea unui ter-
men de executare;

• declaraţia unilaterală de rezoluţiune;
• notifi carea declaraţiei unilaterale de rezolu-

ţiune.

Punerea în întârziere a debitorului este prima 
condiţie formală prin care creditorul trebuie 
să acorde un termen suplimentar de executare 
debitorului, conform art. 1.522 C. civ. Punerea 
în întârziere a debitorului se face prin notifi -
care, şi nu prin cererea de chemare în judecată. 
Regula este că notifi carea se comunică debito-
rului prin executor judecătoresc sau prin orice alt 

20 Fl. BAIAS, C. ZAMŞA, E. CHELARU, Noul Cod civil. Comentarii pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, p. 1268. 



R
U
B
R
IC

A
 N

O
TA

R
U
LU

I S
TA

G
IA

R

anul XXI
nr. 2

64

mijloc care asigură dovada comunicării precum: 
scrisoare recomandată şi conţinut declarat cu 
confi rmare de primire, fax, telefax etc. Credi-
torul trebuie să îi acorde debitorului un termen 
rezonabil sau un termen concret de executare 
în funcţie de natura obligaţiei. Condiţia for-
mală a punerii în întârziere nu se cere în cazurile 
prevăzute în art. 1.523 C. civ. care reglementează 
ipotezele de punere în întârziere de drept, caz 
în care creditorul poate emite declaraţia de 
rezoluţiune.

Declaraţia de rezoluţiune este actul central al 
mecanismului rezoluţiunii unilaterale21. Este un 
act juridic unilateral supus comunicării şi este 
irevocabil, de la data comunicării. Astfel, cre-
ditorul obligaţiei neexecutate poate reveni asu-
pra declaraţiei de rezoluţiune până la momentul 
la care a fost comunicată debitorului. 

În ceea ce priveşte momentul la care declaraţia 
de rezoluţiune trebuie să fi e emisă, conform 
art. 1.552 alin. (2) C. civ. creditorul, care face uz 
de declaraţia de rezoluţiune, trebuie să respecte 
termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru 
acţiunea corespunzătoare. Prin urmare, aceasta 
trebuie făcută în termenul de prescripţie a acţi-
unii care intră în conţinutul juridic al dreptului 
de creanţă al creditorului obligaţiei neexecutate.

Prin notifi carea declaraţiei de rezoluţiune se 
înţelege comunicarea declaraţiei de rezoluţiune 
debitorului. Notifi carea trebuie să fi e făcută în 
scris. Notifi carea declaraţiei de rezoluţiune nu se 
confundă cu notifi carea de punere în întârziere.

Sunt trei situaţii în care rezoluţiunea unilate-
rală este posibilă:

• când părţile au prevăzut această posibili-
tate; totuşi rezoluţiunea contractului prin inter-
mediul declaraţiei unilaterale este distinctă de 
ipoteza pactelor comisorii;

• când debitorul se afl ă de drept în întârziere;
• când debitorul nu a executat obligaţia sa 

nici în termenul fi xat în punerea în întârziere.

Pentru a fi  opozabilă terţilor, legiuitorul 
impune cerinţa înscrierii declaraţiei de rezoluţi-
une sau reziliere în cartea funciară, dacă obiectul 
derivat al contractului este un bun imobil, sau în 

alte registre de specialitate. Dacă nu sunt înde-
plinite formalităţile de publicitate, terţii sub-
dobânditori ai bunului pot ignora desfi inţarea 
contractului.

Secţiunea 3
Pactele comisorii în reglementarea actuală

Pactele comisorii sunt clauze contractuale 
exprese privind rezoluţiunea contractului pentru 
neexecutare22. Astfel, utilitatea pactelor comi-
sorii constă în defi nirea convenţională a neexe-
cutării însemnate. Pentru valabilitatea pactului 
comisoriu, este necesar ca el să cuprindă, în 
mod expres, ,,obligaţiile a căror neexecutare 
atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a con-
tractului” [art. 1.533 alin. (1) C. civ.]. Referitor la 
desfi inţarea de drept este eronat să se considere 
că pactul comisoriu are un caracter automat al 
desfi inţării contractului, pentru că şi în această 
ipoteză este necesară voinţa creditorului. 

În noua reglementare (art. 1.553 C. civ.) se 
enunţă condiţiile generale de validitate ale pac-
tului comisoriu:

• precizarea obligaţiilor a căror neexecutare 
atrage rezoluţiunea sau rezilierea contractului;

• de principiu, rezoluţiunea şi rezilierea sunt 
subordonate formalităţii punerii în întârziere a 
debitorului. Totuşi, părţile pot conveni ca debi-
torul să fi e pus de drept în întârziere, ipoteze 
reglementate de art. 1.523 C. civ.

Astfel, notarul public are obligaţia de a con-
silia părţile cu privire la posibilitatea şi avanta-
jele inserării unui pact comisoriu, dacă îi sunt 
impuse uneia sau ambelor părţi obligaţii care 
vor trebui executate după încheierea actului23. 
Totodată, notarul public trebuie să redacteze 
cu minuţiozitate aceste tipuri de clauze, să dea 
lămuriri părţilor asupra conţinutului lor, spre a 
se convinge că au înţeles sensul şi le-au acceptat 
efectele, în scopul prevenirii litigiilor, conform 
art. 9 din Legea nr. 36/1995.

Pactele comisorii sunt recomandate prac-
ticienilor în scopul prevenirii unor abuzuri prin 
crearea unui dezechilibru contractual, deoarece 
criteriile de stabilire a neexecutării esenţiale sunt 
pur contractuale. Amenajarea pactului comiso-

21 L. POP, I. F. POPA, S. VIDU, op. cit., p. 295.
22 C. STĂTESCU, C. BÂRSAN, op. cit., p. 91.
23 UNNPR, Colectivul Direcţiei juridice, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale, Actul autentic notarial între teorie şi 

practică, Ed. Notarom, Bucureşti, 2014, p. 39.
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riu trebuie să fi e riguroasă şi neechivocă, pentru 
a nu se crea un teren litigios între părţi, notarul 
având obligaţia legală de a fi  imparţial şi preocu-
pat de stabilitatea raportului juridic faţă de toate 
părţile implicate.

Conform opiniei prof. Valeriu Stoica24, 
pactul comisoriu este doar unul dintre temeiu-
rile rezoluţiunii unilaterale. În acest caz, rezoluţi-
unea unilaterală se mai cheamă şi rezoluţiune 
convenţională, tocmai pentru că ea operează pe 
baza unei clauze rezolutorii. Într-o altă opinie25, 
manifestarea de voinţă prin care creditorul 
obligaţiei neexecutate invocă pactul comisoriu 
nu trebuie confundată cu declaraţia unilaterală 
de rezoluţiune. Această opinie este susţinută de 
faptul că aceste două manifestări de voinţă pro-
duc efecte juridice diferite: declaraţia de invo-
care a pactului comisoriu are rolul de activare a 
acestei clauze contractuale, iar declaraţia unila-
terală de rezoluţiune reprezintă, în sine, o moda-
litate de operare a rezoluţiunii.

Subsecţiunea 3.1
Radierea dreptului real din cartea funciară 

ca urmare a rezoluţiunii

Potrivit art. 907 alin. (3) C. civ. radierea drep-
tului real din cartea funciară se poate face doar 
în baza declaraţiei, în formă autentică notari-
ală sau în baza hotărârii defi nitive a instanţei 
judecătoreşti. Astfel, dacă aplicăm aceste dis-
poziţii, în cazul unui contract translativ sau con-
stitutiv de drepturi reale, desfi inţat ca urmare a 
declaraţiei unilaterale de rezoluţiune, nu avem 
temei legal pentru rectifi carea înscrierilor din 
cartea funciară. Pentru a radia dreptul real înscris 
în favoarea debitorului obligaţiei neexecutate 
avem nevoie ca acordul acestuia să se materi-
alizeze printr-o declaraţie, în formă autentică 
notarială, prin care debitorul obligaţiei neexecu-
tate îşi dă acordul cu privire la realizarea acestei 
modifi cări. Creditorul va putea solicita radierea 
prin intermediul unei acţiuni de constatare a 
rezoluţiunii unilaterale cu un capăt de cerere 
accesoriu, având ca obiect rectifi carea înscrie-
rilor în cartea funciară.

Totuşi, procedura privind radierea drep-
turilor reale înscrise în favoarea debitorului 
obligaţiei neexecutate este diferită în ipoteza 
în care rezoluţiunea şi rezilierea contractului 
operează în temeiul unui pact comisoriu. În 
acest sens, pentru a facilita înscrierea dreptu-
rilor reale în cartea funciară, atunci când părţile 
au stipulat rezoluţiunea sau rezilierea în temeiul 
unui pact comisoriu, art. 24 alin. (4) din Legea 
nr. 7/199626 stabileşte că radierea drepturilor 
reale imobiliare şi promisiunea de a încheia un 
contract având ca obiect dreptul de proprietate 
asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu 
acesta, înscrise în temeiul unor acte juridice în 
care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea 
pe baza pactelor comisorii, se face în baza:

1. unei declaraţii a părţilor în formă autentică;
2. unei încheieri de certifi care fapte, prin care 

notarul public constată îndeplinirea pactului 
comisoriu, la solicitarea părţii interesate;

3. unei hotărâri judecătoreşti.

Conform art. 12 lit. d) coroborat cu art. 148 
din Legea notarilor publici şi a activităţii notari-
ale nr. 36/1995, notarul public poate certifi ca 
unele fapte, în cazurile prevăzute de lege. În 
ipoteza reglementată de art. 24 alin. (4) lit. b) 
din Legea nr. 7/1996, certifi carea faptului prin 
care s-a îndeplinit pactul comisoriu se va face 
în temeiul art. 148 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
36/1995 potrivit căruia ,,notarul public poate 
certifi ca faptul că o persoană, ca urmare a unei 
somaţii sau notifi cări, s-a prezentat ori nu într-o 
anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit 
loc şi declaraţia acesteia”27. Aşadar, încheierea 
de certifi care prin care se certifi că că s-a înde-
plinit pactul comisoriu se poate întocmi numai 
în urma emiterii unei somaţii sau notifi cări prin 
care i se aduc la cunoştinţă cocontractantului 
ora şi sediul biroului notarial la care urmează 
să se prezinte pentru a face dovada executării 
obligaţiei în temeiul căreia se solicită co nstatarea 
îndeplinirii pactului comisoriu.

Această posibilitate a notarului public este 
discutabilă şi poate da naştere mai multor pro-

24 V. STOICA, Declaraţia unilaterală de rezoluţiune, în „Dreptul” nr. 8/2006, p. 52.
25 F. BAIAS, C. ZAMŞA, op. cit., p. 1269.
26 Articol modifi cat prin art. VII din Legea privind aprobarea OUG nr. 121/2011 pentru modifi carea şi completarea unor acte 

normative publicată în M. Of. nr. 246/29.04.2013.
27 I. L. TOMA, op. cit., p. 227.
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bleme în activitatea noastră. Conform art. 148 
din Legea nr. 36/1995 notarul public poate cer-
tifi ca fapte pe care le constată personal. Or, a 
constata personal că sunt îndeplinite condiţiile 
pactului comisoriu presupune ca notarul pu blic 
să ia cunoştinţă de neexecutarea obligaţiilor 
prevăzute în pactul comisoriu prin propriile sale 
simţuri. Practic, notarul public va putea certi-
fi ca îndeplinirea pactului comisoriu în măsura în 
care obiectul obligaţiei permite acest lucru. De 
exemplu, în cazul în care promitentul-vânzător 
are obligaţia de a dezmembra imobilul ce face 
obiectul promisiunii sau de a-l intabula ori din 
antecontractul de vânzare-cumpărare se naşte 
obligaţia părţilor de a se prezenta la notar în 
vederea încheierii contractului.

Notarul public ar trebui să dea o încheiere de 
respingere a cererii de certifi care a îndeplinirii 
pactului comisoriu dacă nu poate constata per-
sonal neexecutarea obligaţiei care face obiectul 
pactului comisoriu sau dacă valabilitatea pac-
tului comisoriu este contestată de către debi-
tor. În această situaţie, partea interesată va avea 
posibi litatea de a se adresa instanţei de judecată 
printr-o acţiune de constatare a rezoluţiunii ori 
printr-o plângere împotriva încheierii de respin-
gere, conform art. 157 din Legea nr. 36/1995.

CONCLUZII

Reglementarea rezolu-
ţiu nii unilaterale a fost în -
curajată de contextul eco-
nomic cu scopul de a 
facilita dinamica schimbu-

rilor economice, astfel încât să fi e protejate atât 
drepturile creditorului, care va putea ieşi cu mai 
multă celeritate dintr-un contract nefuncţional, 
cât şi drepturile debitorului, pentru că declararea 
rezoluţiunii este condiţionată de neexecutarea 
esenţială a unei obligaţii. 

În primul capitol al acestei lucrări am abor-
dat originea noţiunii de rezoluţiune, precum 
şi reglementarea din Codul civil de la 1864. 
Urmând doctrina tradiţională, vechiul Cod 
civil conturează rezoluţiunea ca un eveniment 
extraordinar care, de regulă, era pronunţată de 
către instanţa de judecată, operând ca o sancţi-
une a debitorului care nu şi-a executat obligaţia.

Noul Cod civil adoptă o modifi care majoră 
a perspectivei legiuitorului asupra rezoluţi-
unii, recunoscându-se posibilitatea de a declara 
rezoluţiunea în mod unilateral, în prezenţa unor 
clauze contractuale precum pactele comisorii 
sau în lipsa acestora.

În această lucrare m-am axat pe prezen-
tarea rezoluţiunii unilaterale reglementate de 
art. 1.552 C. civ. şi pe pactul comisoriu regle-
mentat de art. 1.553 C. civ., întrucât au caracter 
inovator în reglementarea actuală, care suscită 
mai multe discuţii în doctrină. Aceasta critică 
maniera în care este formulat art. 1.553 şi afi rmă 
că în legislaţiile în materie pe plan internaţional 
ce reglementează rezoluţiunea unilaterală ori s-a 
renunţat la rezoluţiunea judiciară ori rezoluţi-
unea unilaterală nu este reglementată distinct de 
rezoluţiunea care operează în temeiul unui pact 
comisoriu. Astfel, conform reglementărilor din 
alte sisteme de drept în care este reglementată 
rezoluţiunea unilaterală, pactele comisorii nu îşi 
mai găsesc justifi carea atunci când creditorului 
i se oferă posibilitatea de a desfi inţa contractul, 
prin efectul legii. 

Un alt aspect analizat în această lucrare 
priveşte dreptul de opţiune al creditorului cu 
privire la remediile puse la dispoziţia sa în caz de 
neexecutare. După cum rezultă din explicaţiile 
cuprinse în lucrare, chiar şi în ipoteza existenţei 
unui pact comisoriu este necesară manifes-
tarea unilaterală de voinţă prin care se activează 
pactul comisoriu. Pentru ca rezoluţiunea să nu 
devină un instrument afl at la dispoziţia debito-
rului obligaţiei neexecutate este eronat să se vor-
bească despre caracterul automat al desfi inţării 
contractului.

Referitor la activitatea notarială, notarul 
public are obligaţia de a consilia părţile cu pri-
vire la posibilitatea şi avantajele inserării unui 
pact comisoriu, dacă îi sunt impuse uneia sau 
ambelor părţi obligaţii care vor trebui executate 
după încheierea actului. Totodată, notarul pu blic 
trebuie să redacteze cu minuţiozitate aceste 
tipuri de clauze, să dea lămuriri părţilor asupra 
conţinutului lor, fără a crea un dezechilibru între 
părţile contractante şi să se asigure că părţile 
le-au înţeles consecinţele juridice. 

O deosebită atenţie ar trebui acordată instru-
mentării unei încheieri de certifi care fapte, prin 
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care notarul public constată îndeplinirea pac-
tului comisoriu, la solicitarea părţii interesate. 
După cum am prezentat şi mai sus, notarul 
pu blic poate certifi ca fapte pe care le constată 
personal. Or, a constata personal că sunt înde-
plinite condiţiile pactului comisoriu presupune 
ca notarul public să constate personal neexecu-
tarea obligaţiilor care fac obiectul pactului comi-
soriu. 

Sub noua reglementare, pactul comisoriu îşi 
pierde funcţia de facilitare a dispariţiei contrac-
tului compromis prin neexecutarea obligaţiilor. 
Este mult mai uşor acum pentru creditor să 
recurgă la mecanismul declaraţiei unilaterale 
de rezoluţiune, pentru că aceasta nu presupune 
uneori difi cila negociere a unei clauze contrac-

tuale care să deschidă posibilitatea desfi inţării 
contractului şi nu cere nici identifi carea precisă 
a clauzelor contractuale a căror nerespectare 
atrage moartea contractului. De aceea, rolul 
pregnant al notarului public constă în identi-
fi carea intereselor părţilor şi, apoi, în alegerea 
soluţiei optime în realizarea folosului particular 
al părţilor, redactarea contractului ţinând cont 
de particularităţile fi ecărei situaţii juridice.

În concluzie, scopul primar al activităţii 
notariale este rolul preventiv care se materia-
lizează prin redactarea şi autentifi carea de acte 
afl ate deasupra oricăror contestaţii. Prevenirea 
naşterii diferendelor prin îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor profesionale asigură securitatea per-
petuă a raportului de drept privat. 
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 Tablou din 2017 al notarilor publici pe 
anul 2017
– M. Of. nr. 204 şi 204 bis/24.03.2017

I.   Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

• LEGI

Legea nr. 17/2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2016 pentru modifi carea Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi a unor acte normative conexe

– M. Of. nr. 196/21.03.2017

Legea nr. 18/2017 
pentru aprobarea încetării valabilităţii acor-

durilor privind promovarea şi protejarea reci-
procă a investiţiilor încheiate de către România 
cu statele membre ale Uniunii Europene

– M. Of. nr. 198/21.03.2017

Legea nr. 26/2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fi scal

– M. Of. nr. 210/28.03.2017

• ORDINE

  Ordinul ministrul afacerilor externe 
nr. 429/2017 

privind intrarea în vigoare a unor tratate 
internaţionale

– M. Of. nr. 212/28.03.2017

Acte normative de interes 
general publicate în perioada 

martie – aprilie 2017

Buletin legislativ martie 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. 2/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţi-
ilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier în proprietate industrială, republicată

– M. Of. nr. 157/2.03.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 4/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 
109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 195/2002), art. 180 şi 181 din Regula-
mentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare (Regulamentul de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002), coroborate cu art. 15 şi 21 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regi-
mul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modi-
fi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
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modifi cările şi completările ulterioare (Ordo-
nanţa Guvernului nr. 2/2001)

– M. Of. nr. 168/8.03.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul competent să judece recursul 
în interesul legii – nr. 2/2017 [A] 
privind examinarea recursului în interesul 

legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la „admisi-
bilitatea exercitării căii extraordinare de atac a 
recursului împotriva încheierilor prin care a fost 
întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de instan-
ţele de apel, în situaţia în care apelul este ultima 
cale de atac”

– M. Of. nr. 175/10.03.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 10/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri preala-

bile în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea 
unitară a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru 
nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) 
din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) 
şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordo-
nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, 
art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) 
şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 57/2015; începând cu data de 1 ianua-
rie 2011, pentru familia ocupaţională de funcţii 
bugetare „Sănătate”, locurile de muncă, catego-
riile de personal, mărimea concretă a sporurilor 
şi condiţiilor de acordarea acestora sunt cele 
stabilite prin regulamentul aprobat prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 547/2010, în conformi-
tate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la 
Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice

– M. Of. nr. 210/28.03.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 7/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile, prin care să se dea o rezolvare de prin-
cipiu chestiunii de drept vizând învestirea cu 
formulă executorie a biletului la ordin în lumina 
dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2016 pentru modifi carea Legii 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
şi a unor acte normative conexe

– M. Of. nr. 220/30.03.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul competent să judece recursul 
în interesul legii – nr. 1/2017 [A] 
cu privire la interpretarea şi aplicarea uni-

tară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republi-
cată, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promo-
varea drepturilor copilului, republicată, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (3) 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 pri-
vind organizarea şi metodologia de funcţi-
onare a comisiei pentru protecţia copilului, 
raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 
alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contencio-
sului administrativ nr. 554/2004, cu modifi cările 
şi completările ulterioare

– M. Of. nr. 223/31.03.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 704/ 
2016 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 238 
alin. (1) teza fi nală din Codul de procedură 
penală, în varianta anterioară modifi cării prin 
art. II pct. 54 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2016

– M. Of. nr. 158/2.03.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 22/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul de 
procedură penală

– M. Of. nr. 159/3.03.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 62/ 
2017 [A] 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 pri-
vind contractele de credit pentru consumatori

– M. Of. nr. 161/3.03.2017
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 Decizia Curţii Constituţionale nr. 44/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 11 
alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsu-
rile pentru fi nalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România

– M. Of. nr. 211/28.03.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 61/ 
2017 [A] 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor Legii privind procedura interpre-

tării actelor normative, în ansamblu, precum 
şi, în special, ale art. 3 alin. (1) prin raportare la 
art. 10 – 24, ale art. 4, art. 10, art. 14 teza a doua, 
art. 16, art. 21 alin. (1) teza întâi şi ale art. 23 
alin. (1) teza întâi din lege

– M. Of. nr. 219/30.03.2017

III.  Acte referitoare la activitatea 
altor profesii liberale 

Legea nr. 25/2017 
privind modifi carea şi completarea Legii nr. 

51/1995 pentru organizarea şi exercitarea pro-
fesiei de avocat

– M. Of. nr. 210/28.03.2017

LEGI

ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE 
GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDINE

DECIZII

HOTĂRÂRI ALE 
GUVERNULUI ROMÂNIEI
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I.   Legislaţie referitoare 
la activitatea notarială

• LEGI

Legea nr. 52/2017 
pentru modifi carea art. 10 din Legea nr. 411/ 

2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat şi pentru completarea art. 44 din Legea 
nr. 204/2006 privind pensiile facultative

– M. Of. nr. 252/11.04.2017

Legea n  r. 61/2017 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2014 pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fi scal

– M. Of. nr. 266/14.04.2017

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor măsuri fi scal-bugetare
– M. Of. nr. 228/3.04.2017

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2017 
pentru modifi carea şi completarea art. 8 din 

Legea nr. 152/1998 privind înfi inţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe

– M. Of. nr. 263/13.04.2017

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Hotărârea Guvernului României nr. 223/ 
2017 
pentru modifi carea şi abrogarea unor acte 

normative care cuprind prevederi referitoare la 
taxe şi tarife

– M. Of. nr. 268/18.04.2017

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. 12/2017 [A] 
în vederea pronunţării unei hotărâri preala-

bile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de 
drept: „Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) 
teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind 
 Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modi  fi cările şi completările ulterioare, forma 
în vigoare la data de 28 decembrie 2012 – ce 
vizează încetarea de drept a raportului de servi-
ciu – în caz de condamnare prin hotărâre jude-
cătorească defi nitivă pentru o altă faptă decât 
cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la 
o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea 
art. 81 – 82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul 
penal al României, republicată, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, respectiv cu executarea 
în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 
alin. (1) din Codul penal din 1969”

– M. Of. nr. 233/5.04.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 19/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile cu privire la chestiunea de drept vizând 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 din 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
fi nalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în Româ-
nia, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
respectiv dacă textul de lege indicat vizează trei 
situaţii distincte de aplicabilitate a dispoziţiilor 

Buletin legislativ aprilie 2017
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Legii nr. 165/2013, cu modifi cările şi completă-
rile ulterioare, iar situaţia cauzelor afl ate pe rolul 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi sus-
pendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octom-
brie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu 
şi alţii împotriva României, este subsumată con-
diţiei generale de a formula o cerere în baza legi-
lor de reparaţie

– M. Of. nr. 249/11.04.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 16/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile cu privire la „interpretarea dispoziţiilor 
art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă, 
respectiv dacă este admisibilă formularea mai 
multor cereri de fi xare a sumei defi nitive în con-
diţiile în care obligaţia stabilită prin titlul execu-
toriu nu este adusă la îndeplinire”

– M. Of. nr. 258/13.04.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală – 
nr. 3/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri preala-

bile pentru dezlegarea de principiu a urmă-
toarei probleme de drept: „atunci când o per-
soană comite, în aceeaşi împrejurare, una sau 
mai multe acţiuni care pot constitui elementul 
material conform enumerării din art. 2 alin. (1) 
din Legea nr. 143/2000, având ca obiect mate-
rial mai multe categorii de droguri, prevăzute în 
tabele diferite (de risc şi de mare risc), ne afl ăm 
în prezenţa unui concurs de infracţiuni prevăzut 
de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 şi art. 2 
alin. (2) din aceeaşi lege cu aplicarea art. 38 din 
Codul penal sau a unei unităţi legale de infracţi-
uni sub forma infracţiunii continuate, prevăzute 
de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 
cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, 
ori a infracţiunii complexe prevăzute de art. 2 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplica-
rea art. 35 alin. (2) din Codul penal”

– M. Of. nr. 259/13.04.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Completul competent să judece recursul 
în interesul legii – nr. 18/2016 [A] 
privind examinarea recursului în interesul 

legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii 

de Apel Piteşti privind competenţa funcţională 
a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) 
în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, altele 
decât cele la care se referă art. 226 alin. (1) din 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare, competenţă 
determinată exclusiv de calitatea de profesio-
nist (fost comerciant) a părţilor procesului civil, 
în raport şi cu prevederile art. 228 alin. (2) din 
Legea nr. 71/2011, cu modifi cările şi completă-
rile ulterioare, ţinând seama de lipsa unui crite-
riu legal pentru atribuirea competenţei în aceste 
litigii

– M. Of. nr. 237/6.04.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală – 
nr. 6/2017 [A] 
cu privire la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni 
de drept: „Interpretarea dispoziţiilor art. 2531 
din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri 
dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Consti-
tuţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publi-
cată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 845 din 13 noiembrie 2015 [prin care s-a 
constatat că sintagma «raporturi comerciale» 
din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din 
Codul penal este neconstituţională], fi ind dez-
incriminată fapta funcţionarului public care, în 
exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un 
act ori a participat la luarea unei decizii prin care 
s-a realizat, direct sau indirect, un folos material 
pentru o altă persoană cu care s-a afl at în rapor-
turi comerciale în sensul art. 2531 din Codul 
penal din 1969, în situaţia în care atât actul sau 
decizia funcţionarului public, cât şi raporturile 
comerciale cu benefi ciarul au avut loc anterior 
datei de 1.10.2011 când a intrat în vigoare Legea 
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil, când noţiunea 
de «raport comercial» avea un înţeles normativ 
determinat şi determinabil prin prisma dispo-
ziţiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în 
paragraful 20 din Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 603 din 6 octombrie 2015”; ea stabileşte: Fapta 
funcţionarului public care, în exercitarea atribu-
ţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a parti-
cipat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, 
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direct sau indirect, un folos patrimonial pentru 
o persoană cu care s-a afl at în raporturi comer-
ciale intră sub incidenţa Deciziei Curţii Consti-
tuţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publi-
cată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 845 din 13 noiembrie 2015, fi ind dezincrimi-
nată, indiferent de data îndeplinirii actului ori a 
participării la luarea deciziei şi indiferent de data 
raporturilor comerciale

– M. Of. nr. 284/24.04.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 8/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă în 
sensul legii penale, profesorul din învăţământul 
preuniversitar de stat este funcţionar public în 
accepţiunea art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din 
Codul penal sau în accepţiunea art. 175 alin. (2) 
din Codul penal”

– M. Of. nr. 290/25.04.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 89/ 
2017 [A] 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a Legii pentru modifi carea şi completarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 22/1999 privind adminis-
trarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparţinând 

domeniului public, precum şi desfăşurarea acti-
vităţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare

– M. Of. nr. 260/13.04.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 17/ 
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 2151alin. (6) 
din Codul de procedură penală

– M. Of. nr. 261/13.04.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 90/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul de 
procedură penală

– M. Of. nr. 291/25.04.2017

•  HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 
în Cauza Teică şi alţii împotriva României
– M. Of. nr. 278/20.04.2017

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 
în Cauza Şerban împotriva României
– M. Of. nr. 295/26.04.2017

Selecţie realizată de
Mihaela CIOCHINĂ
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L’année 2017 est une année importante du point de vue de 
l’organisation professionnelle, tant au niveau local que national, 
en raison du fait que nous sommes appelés à choisir de nouveaux 
représentants dans les organes de direction des Chambres des 
Notaires Publics, de l’Union Nationale des Notaires Publics, 
ainsi que dans d’autres organismes professionnels. 

Les représentants que nous choisirons doivent réunir des 
qualités professionnelles et morales particulières et ils doivent 
aussi faire preuve d’un esprit de sacrifi ce proportionnel à la 
fonction confi ée. Les problèmes professionnels sont de plus en 
plus variés, et leur solution exige aussi, à part une connaissance 
rigoureuse du cadre législatif  applicable, un dévouement pro-
fessionnel particulier. À maintes occasions, il s’avérera néces-
saire que le temps imparti à l’exercice des attributions propres 
à la fonction occupée prévale par rapport au temps dédié à 
l’activité notariale. Les fonctions de direction, représentatives, 
ne constituent pas de raisons de fi erté personnelle, mais elles 
portent en elles toute la charge de la responsabilité d’une pro-
fession qui, le long des années, s’est forgée une histoire impor-
tante et un fondement social incontestable. C’est pourquoi, il y a 
des attentes naturelles envers nos collègues notaires qui rempli-
ront différentes fonctions au sein des organes de direction. Que 
vous soyez jeunes ou que vous bénéfi ciez d’une longue expé-
rience professionnelle, votre collaboration au sein des organes 
de direction sera essentielle et représentera la modalité naturelle 
de maintenir un noyau toujours actif  avec une excellente for-
mation professionnelle. Le confl it entre générations ne repré-
sente qu’une rupture et il est incompatible avec la direction dans 
laquelle cette profession doit aller.

Donc, je vous invite à collaborer en permanence, à vous for-
mer sans cesse, à être des modèles pour les collègues notaires 
qui vous ont élus et à poursuivre, avant tout, le développement 

Chers collègues,
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attention est représentée aussi par la pratique 
notariale dans le domaine du livre foncier. Le 
système de livre foncier et l’acte notarié sont si 
étroitement liés qu’aujourd’hui on ne peut plus 
envisager un sans l’autre en ce qui concerne le 
domaine immobilier. La commission créée au 
Niveau de l’UNNPR et de l’ANCPI afi n d’uni-
fi er les pratiques de travail, dont les travaux sont 
devenus permanents à partir de 2013, a fourni 
aux notaires et aux bureaux de cadastre et publi-
cité immobilière des solutions théoriques et 
de mise en application du cadre législatif  en la 
matière, qui ont sensiblement amélioré l’activité 
notariale et celle déroulée par les bureaux de 
cadastre et publicité immobilière.

 Sous la coordination de M. Cătălin Bădin, 
Directeur adjoint de l’Institut Notarial Roumain et 
Secrétaire de la Commission, on a réalisé un Recueil 
de pratique notariale dans le domaine du 
cadastre et de la publicité immobilière, 
contenant une sélection des plus importantes 
solutions prises par la Commission pendant 
les séances de travail, à partir de 2013 jusqu’à 
présent. Le domaine de la publicité immobi-
lière est toujours en cours de développement en 
Roumanie et l’institution notariale occupe une 
place décisive dans ce domaine par le fait qu’elle 
fournit au registre foncier des actes authentiques 
constatant des rapports juridiques essentiels 
pour le circuit civil immobilier.

L’importance que le corps des notaires 
accorde à ce domaine et la formation profes-
sionnelle continue des notaires doivent mener à 
une réponse symétrique appropriée, parce que 
ce n’est qu’ainsi que l’acte notarié et la publicité 
des rapports juridiques serviront, ensemble, au 
même but : l’intérêt du citoyen. 

de la profession, raison déterminante pour 
laquelle vous vous êtes porté candidats et pour 
laquelle vous avez été élus. 

Chers collègues,

L’Union Nationale des Notaires Publics a 
toujours accordé un intérêt particulier à la conso-
lidation de la pratique notariale, compte tenu des 
positions doctrinaires que de celles jurispruden-
tielles. Le sujet de l’uniformisation de la pratique 
notariale réside dans l’attention permanente 
accordée aux symposiums de formation pro-
fessionnelle, mais aussi aux différents travaux 
de la Direction juridique, législation, études notariales 
et relations internationales, dirigée par Mme Doina 
Dunca. 

L’acte notarié repose sur l’interprétation de 
la norme de droit, et sa mise en application dans 
chaque cas individuel représente, en fait, l’art du 
notaire, comprenant par cela un mélange entre 
sa formation et son expérience, afi n d’identifi er 
la solution juridique optimale. Mais, fi nalement, 
l’acte notarié est consolidé par des arrêts judi-
ciaires de confi rmation.

Nous nous retrouvons aujourd’hui en pré-
sence du IVe volume du Recueil de pratique 
notariale réalisé sous la coordination de Mme 
la notaire Doina Rotaru, Vice-président de l’Union, 
qui contient des analyses, des considérations 
théoriques et des solutions pratiques de réfé-
rence, dont le but est de contribuer de manière 
essentielle au déroulement de votre activité. Vous 
trouverez des solutions juridiques complexes 
couvrant un segment très large allant de pro-
blèmes de droit substantiel jusqu’à des questions 
de procédure propres à la profession notariale. 

Une autre direction dans laquelle l’Union 
Nationale des Notaires Publics a concentré son 

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



De l’histoire du notariat

Les
actes notariés, à part leur valeur intrinsèque, 
re présentent des documents sociologiques 
très impor tants, susceptibles de refaire l’image 
d’une société.

Au Banat, en 1865, les roumains orthodoxes non-uniates 
s’efforçaient de garder leur identité d’abord en assurant leur 
propriété. Voilà pourquoi leurs testaments acquièrent une 
valeur particulière.

Trois semaines avant sa mort, le 7 avril 1865, Anna Alexan-
droviciu (née Popoviciu), de Lugoj, dresse son testament. Celui-ci 
est rédigé par Nicolau Joviţa et emploie une langue roumaine 
pleine de régionalismes. C’est pourquoi nous avons décidé de le 
présenter à nos lecteurs sous une forme paraphrasée.

A.A. n’a pas eu d’enfants avec son époux, Constantin 
Alexandroviciu, et toute la fortune dont elle allait disposer par 
testament provenait de ses parents.

La fortune immobilière incluait une maison dans la partie 
roumaine de Lugoj, un terrain environnant, deux vergers « sur 
la colline de Polcz » et le « maier » (petite ferme à la périphérie 
de la ville – n.tr.), c’est-à-dire « le terrain industriel » de Satu 
Mic (acheté 22 ans auparavant aux enchères) et cinq « litres de 
moulin » (mesure utilisée dans le passé, égale à un tiers de kilo-
gramme – n.tr.) à Lugojelul Mic [c’est-à-dire le « uium » (paie-
ment en nature représentant un pourcentage de la quantité de 
céréales moulues dans un moulin – n.tr.) de cinq telles installa-
tions].

La fortune mobile était formée d’argent, d’obligations, d’ob-
jets ménagers, de bijoux.

Après avoir établi les montants pour les funérailles et pour 
dresser une croix en « marbre rouge ou blanc », A.A. décide 
de la création d’un « institut pour l’éducation des jeunes fi lles » 
dans sa maison de Lugoj. Le bâtiment allait être divisé entre 
l’école et la demeure de l’enseignante. Pour agrandir l’école, 
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A.A. laissait de l’argent (qui allait être gardé à la 
Spar Cassa de Timişoara) et des briques (qui se 
trouvaient déjà dans la cour de la maison). Le 
reste des constructions de la cour, y compris les 
attenances, allaient être louées. L’argent qui allait 
en être obtenu allait être utilisé pour rémunérer 
l’enseignante, le catéchiste, ainsi que pour payer 
les frais des services publics de l’école.

Le deuxième don visait « une fondation » (de 
8 000 fl orins) pour appuyer des veuves pauvres 
de religion orthodoxe non-uniate. La tutelle qui 
allait être créée sur initiative d’A.A. allait distri-
buer des aides de l’intérêt de cet argent déposé à 
Timişoara. Ses parents étaient privilégiés.

Autres 8 000 fl orins allaient être administrés 
de manière similaire pour couvrir l’entretien de 
trois étudiants roumains pauvres de religion 
orthodoxe non-uniate.

Enfi n, 2 000 fl orins allaient être consacrés à 
une « fondation » de soutien aux mendiants rou-
mains de Lugoj, « autant que possible », au gré 
de la tutelle.

La tutelle incluait l’archiprêtre du Lugoj et 
le plus ancien prêtre de la ville, accompagné 
par cinq civiles « du domaine des lettres ». La 
tutelle allait commencer à fonctionner lors de la 
mort de la testatrice. C’est à ce moment-là qu’ils 
allaient choisir un président et deux actuaires et 
mettre en application les dispositions y com-
prises relatives au fonctionnement des trois fon-
dations.

« L’enseignante » devait être roumaine, 
orthodoxe non-uniate, diplômée d’une insti-
tution attestée et capable d’éduquer les jeunes 
fi lles « quant à la tenue de la comptabilité du 
foyer, à l’art des innombrables objets d’artisa-
nat bricolés par les femmes, à l’usage des livres 
scientifi ques roumains et à la musique pour pia-
no-forte ». Elle devait aussi enseigner des lan-
gues étrangères, dont en premier lieu le français 
et l’allemand. Si l’on n’arrivait pas à trouver une 
telle personne, la tutelle allait former, le plus vite 
possible, une enseignante qui corresponde aux 
exigences de la testatrice.

La tutelle ne pouvait prendre des décisions 
qu’à la majorité des voix ; le rapport annuel 
devait être présenté devant l’assemblée générale 
religieuse jusqu’au 2 février de l’année suivante.

Les prêtres orthodoxes non-uniates de Lugoj 
étaient appelés à veiller à l’éducation religieuse 
des élèves, par des visites hebdomadaires à 
l’école et par des conseils au prêtre catéchiste.

En ce qui concerne l’argent en espèces, elle 
laissait 1 400 fl orins pour la fi nalisation de son 
tombeau et de celui de son mari, dans l’église 
orthodoxe non-uniate de Lugoj, par le commer-
çant /sic!/ Hirsch Deutsch. Puis, elle laissait à 
des nièces de la part d’une cousine et aux fi lles 
d’une nièce d’une cousine 200 fl orins chacune. 
Elle exempte un cousin prêtre de sa dette de 
90 fl orins, en lui donnant 10 autres fl orins. Elle 
laisse à deux nièces de la part d’un cousin et à 
une arrière-petite fi lle de la part d’une cousine 
100 fl orins chacune.

Puis, elle laisse à Stana, nièce de la part d’un 
cousin, mariée en « Valachie » avec  Ghiţă Fra-
toştiţeanu, 600 fl orins, une bague en or « parée 
de plusieurs gemmes », « une horloge pour 
femmes en or », une chaîne en or et six grandes 
cuillères en argent « pour manger avec », une 
« salière en argent », un « bracelet » et une paire 
de boucles d’oreilles en or.

Elle laisse 1 000 fl orins à une autre nièce, 
veuve, sœur de Stana, qui habitait Craiova, ainsi 
que, « des gemmes », 10 colliers de perles, une 
bague « parée de diamants », une paire de boucles 
d’oreilles en or avec des diamants en forme de 
« panier », un « bracelet » en or, six cuillères en 
argent, une plus grande « pour sortir la soupe », 
six petites cuillères en argent pour le café et une 
plus grande « pour sortir le lait » et une « salière 
en argent ».

Elle laisse à des nièces de Lugoj 100 fl o-
rins chacune, à être utilisés une fois qu’elles 
atteignent l’âge adulte.

En conformité avec les dispositions du 
contrat de mariage, compte tenu du fait que son 
époux lui a prédécédé et que toute la fortune lui 
est revenue, elle pouvait en disposer intégrale-
ment ; pourtant, elle comprenait de laisser 1 000 
fl orins à des arrières-petits fi ls de la part d’une 
cousine de son époux. Par le même contrat, elle 
avait donné à son époux, lors de leur mariage, 
10 000 fl orins. Les personnes ci-dessus rece-
vaient des dons de cet argent. Quant au reste, 
sur lequel son époux avait fait des dispositions, 
elle ne l’autorisait pas « puisqu’il n’y avait pas de 
base légale ».
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L’exécuteur testamentaire (dans ce cas-ci la 
tutelle évoquée ci-dessus) était autorisé, dans le 
cas où il considérait que l’argent, les obligations 
et tous les revenus des propriétés déposés à la 
banque de Timişoara n’étaient pas en sécurité, 
à les transférer dans une institution similaire de 
Lugoj, lors de l’établissement de celle-ci.

Enfi n, elle demandait que son « enterre-
ment » soit « le plus pompeux et le plus beau 
possible », avec des aumônes après neuf  jours, 
six semaines, six mois et un an. Que les vête-
ments et les meubles se trouvant dans sa maison 
soient donnés aux parents et aux pauvres.

Six témoins ont été présents lors de la sous-
cription du testament, dont un l’a lu et un autre 
l’a écrit.

Un inventaire de 1896 de la fortune des fon-
dations constituées par le testament d’A.A. éta-
blissait une valeur de 52 765 fl orins (incluant la 
maison avec le terrain environnant situé dans la 
zone bâtie de la municipalité, une chaîne en or, 
des meubles, des titres au porteur, des intérêts 
non acquis, un coffre-fort Wertheimer, une case 
en fer, des obligations à la banque de Timişoara, 
ainsi qu’aux banques « Timişana », « Făgeţeana », 
« Lugojeana » et « Caraş ».

Dans le numéro suivant, nous publierons « les 
actes de constitution » des établissements créés 
selon le testament d’Anna Alexandroviciu. 

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

mars – avril 2017

Bulletin législatif mars 2017

 Tableau de 2017 des notaires publics pour 
l’année 2017
– M. Of. no 204 et 204 bis du 24 mars 2017

I.   Législation pertinente 
pour l’activité notariale

• LOIS

Loi n° 17/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’ur-

gence du Gouvernement n° 1/2016 portant 
modifi cation de la Loi n° 134/2010 sur le Code 
de procédure civile, ainsi que de certains actes 
normatifs connexes

– M. Of. no 196 du 21 mars 2017

Loi n° 18/2017
portant approbation de l’échéance de la vali-

dité des accords visant la promotion et la pro-
tection mutuelle des investissements conclus par 
la Roumanie avec les États membres de l’Union 
européenne

– M. Of. no 198 du 21 mars 2017

Loi n° 26/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’ur-

gence du Gouvernement n° 46/2016 portant 
complément de la Loi n° 227/2015 sur Code 
fi scal

– M. Of. no 210 du 28 mars 2017

• ORDRES

 Ordre du ministre des Affaires étrangères 
n° 429/2017
visant l’entrée en vigueur de certains traités 

internationaux
– M. Of. no 212 du 28 mars 2017

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° 2/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

l’interprétation et la mise en application des dis-
positions de l’article 28, paragraphe (2), corro-
borées avec celles de l’article 20, paragraphe (1) 
de l’Ordonnance du Gouvernement n° 66/2000 
sur l’organisation et l’exercice de la profession 
de conseil en propriété industrielle, republiée

– M. Of. no 157 du 2 mars 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 4/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

l’interprétation et la mise en application des dis-
positions de l’article 109 de l’Ordonnance d’ur-
gence du Gouvernement n° 195/2002 relative à 
la circulation sur les voies publiques, republiée, 
telle que modifi ée et complétée (Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement n° 195/2002), 
des articles 180 et 181 du Règlement de mise 
en application de l’Ordonnance d’urgence du 
Gouvernement n° 195/2002, approuvé par 
l’Arrêté du Gouvernement n° 1.391/2006, tel 
que modifi é et complété (Règlement de mise en 
application de l’Ordonnance d’urgence du Gou-
vernement n° 195/2002), corroborées avec les 
articles 15 et 21 de l’Ordonnance du Gouver-
nement n° 2/2001 sur le régime juridique des 
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contraventions, approuvée telle que modifi ée 
et complétée par la Loi n° 180/2002, telle que 
modifi ée et complétée (Ordonnance du Gou-
vernement n° 2/2001)

– M. Of. no 168 du 8 mars 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° 2/2017 [A]
sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de 

la loi déclaré par le Collège de direction de la 
Haute Cour de Cassation et de Justice relatif  à 
« l’admissibilité de l’exercice de la voie extraor-
dinaire de recours du pourvoi contre les juge-
ments avant dire droit par lesquels on a inter-
rompu le cours du jugement, rendus par les 
instances d’appel, dans la situation où l’appel est 
la dernière voie de recours »

– M. Of. no 175 du 10 mars 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 10/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

l’interprétation et la mise en application unitaire 
des dispositions de l’article 21 de la Loi-cadre 
n° 284/2010, rapporté aux dispositions de l’ar-
ticle 1, paragraphe (2) de la Loi n° 285/2010, 
de l’article II, l’article 1, paragraphe (2) et 
de l’article 12, paragraphe (1) de l’Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement n° 80/2010, de 
l’article 1 et de l’article 5 de l’Ordonnance d’ur-
gence du Gouvernement n° 84/2012, de l’article 
1, paragraphe (2) et de l’article 8, paragraphe (1) 
de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 103/2013, de l’article 1, paragraphe (2) et 
de l’article 7, paragraphe (1) de l’Ordo nnance 
d’urgence du Gouvernement n° 83/2014 et 
de l’article 1, paragraphe (2) et de l’article 6, 
paragraphe (1) de l’Ordonnance d’urgence du 
Gouvernement n° 57/2015 ; à partir du 1er jan-
vier 2011, pour la famille occupationnelle de 
fonctions budgétaires « Santé », les emplois, les 
catégories de personnel, la dimension concrète 
des primes et des conditions pour leur octroi 
sont ceux établis par le règlement approuvé par 
l’Ordre du ministre de la Santé n° 547/2010, en 
conformité avec les dispositions de la note de 
l’Annexe n° II/2 à la Loi-cadre n° 330/2009 sur 

la rémunération unitaire du personnel payé sur 
les fonds publics

– M. Of. no 210 du 28 mars 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 7/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à donner une solution de principe à la question 
de droit visant la décision autorisant l’exécution 
forcée du billet à ordre en vertu des dispositions 
de l’article VII de l’Ordonnance d’urgence du 
Gouvernement n° 1/2016 portant modifi cation 
de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure 
civile et de certains actes normatifs connexes

– M. Of. no 220 du 30 mars 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° 1/2017 [A] 
sur l’interprétation et la mise en application 

unitaire des dispositions de l’article 85, para-
graphe (2) de la Loi n° 448/2006 sur la protec-
tion et la promotion des droits des personnes 
handicapées, republiée, telle que modifi ée et 
complétée, de l’article 115, paragraphe (1), point 
a) et de l’article 133, paragraphe (1) de la Loi 
n° 272/2004 sur la protection et la promotion 
des droits de l’enfant, republiée, telle que modi-
fi ée et complétée, et de l’article 10, paragraphe 
(3) de l’Arrêté du Gouvernement n° 1.437/2004 
sur l’organisation et la méthodologie de fonc-
tionnement de la commission pour la protection 
de l’enfant, rapportées à l’article 2, paragraphe 
(1), points b), c) et f), à l’article 8, paragraphe 
(1) et à l’article 10, paragraphe (1) de la Loi du 
contentieux administratif  n° 554/2004, telle 
que modifi ée et complétée

– M. Of. no 223 du 31 mars 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 704/2016 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 231, paragraphe (7) et de 
l’article 238, paragraphe (1), dernière phrase du 
Code de procédure pénale, dans la version anté-
rieure à la modifi cation par l’article II, point 54 
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de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 18/2016

– M. Of. no 158 du 2 mars 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 22/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des 

dispositions de l’article 220, paragraphe (1) du 
Codé de procédure pénale

– M. Of. no 159 du 3 mars 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 62/2017 [A]
sur l’objection d’inconstitutionnalité des 

dispositions de la Loi portant complément de 
l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 50/2010 sur les contrats des crédit pour les 
consommateurs

– M. Of. no 161 du 3 mars 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 44/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 7, paragraphe (1) et de l’ar-
ticle 11, paragraphe (1) 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

– M. Of. no 211 du 28 mars 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 61/2017 [A]
sur l’objection d’inconstitutionnalité des 

dispositions de la Loi sur la procédure de l’in-
terprétation des actes normatifs, dans son 
ensemble, ainsi que, à titre particulier, de l’arti-
cle 3, paragraphe (1) par rapport aux articles 10 
à 24, de l’article 4, de l’article 10, de l’article 14, 
deuxième phrase, de l’article 16, de l’article 21, 
paragraphe (1), première phrase et de l’article 
23, paragraphe (1), première phrase de la loi

– M. Of. no 219 du 30 mars 2017

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

Loi n° 25/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 51/1995 pour l’organisation et l’exercice 
de la profession d’avocat

– M. Of. no 210 du 28 mars 2017
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I.   Législation relative 
à l’activité notariale

• LOIS

Loi n° 52/2017
portant modifi cation de l’article 10 de la 

Loi n° 411/2004 sur les fonds de pension sous 
administration privée et portant complément de 
l’article 44 de la Loi n° 204/2006 sur les pen-
sions facultatives

– M. Of. no 252 du 11 avril 2017

Loi n° 61/2017
rejeta  nt l’Ordonnance d’urgence du Gou-

vernement n° 46/2014 portant modifi cation et 
complément de la Loi n° 571/2003 sur le Code 
fi scal

– M. Of. no 266 du 14 avril 2017

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE 

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 27/2017
pour l’adoption de certaines mesures fi s-

cales-budgétaires
– M. Of. no 228 du 3 avril 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 30/2017
portant modifi cation et complément de l’ar-

ticle 8 de la Loi n° 152/1998 visant la constitu-
tion de l’Agence nationale pour le logement

– M. Of. no 263 du 13 avril 2017

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE 

  Arrêté du Gouvernement n° 223/2017
portant modifi cation et abrogeant des actes 

normatifs incluant des dispositions relatives aux 
taxes et aux frais

– M. Of. no 268 du 18 avril 2017

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° 12/2017 [A]
afi n de prononcer un arrêt préjudiciel visant 

à trancher la question de droit suivante : « L’ap-
plicabilité des dispositions de l’article 98, point 
f), deuxième phrase de la Loi n° 188/1999 sur 
le Statut des fonctionnaires publics, republiée, 
telle que modifi ée et complétée, la forme en 
vigueur le 28 décembre 2012 – visant la cessa-
tion de droit des rapports de travail – en cas de 
condamnation, par arrêt judiciaire défi nitif, pour 
un autre fait que ceux prévus à l’article 54, point 
h) de la même loi, à une sanction privative de 
liberté avec sursis conditionnel de l’exécution 
de la peine, avec l’application des articles 81-82 
de la Loi n° 15/1968 sur le Code pénal de la 
Roumanie, republiée, telle que modifi ée et com-
plétée, respectivement avec l’exécution dans 
d’autres conditions que celles prévues à l’article 
57, paragraphe (1) du Code pénal de 1969 »

– M. Of. no 233 du 5 avril 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 19/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

la question de droit relative à l’interprétation et 
la mise en application des dispositions de l’ar-
ticle 4 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, res-
pectivement si le texte de loi indiqué vise trois 
situations différentes d’applicabilité des disposi-
tions de la Loi n° 165/2013, telle que modifi ée 
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et complétée, et si la situation des affaires au rôle 
de la Cour européenne des droits de l’homme 
et suspendues en vertu de l’Arrêt pilote du 12 
octobre 2010, rendue dans l’Affaire Maria Ata-
nasiu et autres c. Roumanie, est soumise à la 
condition générale de formuler une demande en 
vertu des lois de réparation

– M. Of. no 249 du 11 avril 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 16/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

« l’interprétation des dispositions de l’article 
906, paragraphe (4) du Code de procédure 
civile, respectivement s’il est admissible d’intro-
duire plusieurs requêtes visant à fi xer le montant 
défi nitif  dès lors que l’obligation établie par titre 
exécutoire n’est pas remplie »

– M. Of. no 258 du 13 avril 2017

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

donner une solution de principe au problème 
de droit suivant : « lorsqu’une personne com-
met, dans les mêmes circonstances, une ou plu-
sieurs actions qui peuvent représenter l’élément 
matériel selon l’énumération de l’article 2, para-
graphe (1) de la Loi n° 143/2000, ayant comme 
objet matériel plusieurs catégories de drogues, 
prévues dans des tableaux différents (à risque 
moyen et à haut risque), nous sommes en pré-
sence d’un concours d’infractions prévu à l’ar-
ticle 2, paragraphe (1) de la Loi n° 143/2000 et 
à l’article 2, paragraphe (2) de la même loi avec 
l’application de l’article 38 du Code pénal, ou 
d’une unité légale d’infractions sous la forme 
d’une infraction continuée, prévue à l’article 2, 
paragraphes (1) et (2) de la Loi n° 143/2000 
avec l’application de l’article 35, paragraphe (1) 
du Code pénal, ou de l’infraction complexe pré-
vue à l’article 2, paragraphes (1) et (2) de la Loi 
n° 143/2000 avec l’application de l’article 35, 
paragraphe (2) du Code pénal »

– M.  Of. no 259 du 13 avril 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° 18/2016 [A] 
sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de 

la loi formulé par le Collège de direction de la 
Cour d’Appel de Piteşti visant la compétence 
fonctionnelle des tribunaux départementaux 
spécialisés (Argeş, Cluj, Mureş) à trancher les 
litiges impliquant des professionnels, autres que 
ceux visés par l’article 226, paragraphe (1) de la 
Loi n° 71/2011 pour la mise en application de 
la Loi n° 287/2009 sur le Code civil, telle que 
modifi ée et complétée, compétence déterminée 
exclusivement par la qualité de professionnel 
(ancien commerçant) des parties au procès civil, 
par rapport aussi avec les dispositions de l’ar-
ticle 228, paragraphe (2) de la Loi n° 71/2011, 
telle que modifi ée et complétée, compte tenu de 
l’absence d’un critère légal pour l’attribution de 
la compétence dans ces litiges

– M. Of. no 237 du 6 avril 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 6/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à trancher la question de droit suivante : « L’in-
terprétation des dispositions de l’article 2531 
du Code pénal de 1969, dans ce sens de clarifi er 
si cela tombe sous l’incidence de la Décision de 
la Cour Constitutionnelle n° 603 du 6 octobre 
2015, publiée au M. Of., Partie I, n° 845 du 13 
novembre 2015 [par laquelle on a constaté que 
la phrase « rapports commerciaux » contenue 
dans les dispositions de l’article 301, paragraphe 
(1) du Code pénal était inconstitutionnelle], 
puisqu’on dépénalise l’action du fonctionnaire 
public qui, dans l’exercice des attributions de 
service, a accompli un acte ou a participé à la 
prise d’une décision par laquelle on a obtenu, de 
manière directe ou indirecte, un avantage maté-
riel pour une autre personne avec laquelle il a eu 
des rapports commerciaux au sens de l’article 
2531 du Code pénal de 1969, dans la situa tion 
où tant l’acte ou la décision du fonctionnaire 
public que les rapports commerciaux avec 
le bénéfi ciaire ont eu lieu avant le 1er octobre 
2011, moment de l’entrée en vigueur de la Loi 
n° 71/2011 pour la mise en application de la Loi 
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n° 287/2009 sur le Code civil, quand la notion 
de « rapport commercial » avait un sens norma-
tif  déterminé et déterminable de la perspective 
des dispositions du Code commercial, tel qu’éta-
bli au paragraphe 20 de la Décision de la Cour 
Constitutionnelle n° 603 du 6 octobre 2015 » ; 
elle établit : L’action du fonctionnaire public 
qui, dans l’exercice des attributions de service, a 
accompli un acte ou a participé à la prise d’une 
décisions par laquelle on a obtenu, de manière 
directe ou indirecte, un avantage patrimonial 
pour une personne avec laquelle il a eu des rap-
ports commerciaux tombe sous l’incidence de 
la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 603 
du 6 octobre 2015, publiée au M. Of., Partie I, 
n° 845 du 13 novembre 2015, étant dépénalisée, 
indépendamment de la date à laquelle l’acte a été 
accompli ou la décision a été prise et indépen-
damment de la date des rapports commerciaux

– M. Of. no 284 du 24 avril 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 8/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à trancher la question de droit : « de savoir si, 
au sens de la loi pénale, l’enseignant de l’ensei-
gnement préuniversitaire public est réputé fonc-
tionnaire public au sens de l’article 175, para-
graphe (1), point b), deuxième phrase du Code 
pénal ou au sens de l’article 175, paragraphe (2) 
du Code pénal »

– M. Of. no 290 du 25 avril 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE 

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 89/2017 [A]
sur l’objection d’inconstitutionnalité des dis-

positions de la Loi portant modifi cation et com-

plément de l’Ordonnance du Gouvernement 
n° 22/1999 visant l’administration des ports et 
des voies navigables, l’emploi des infrastruc-
tures de transport naval appartenant au domaine 
public, ainsi que le déroulement des activités de 
transport naval dans les ports et sur les voies 
navigables intérieures

– M. Of. no 260 du 13 avril 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 17/2017 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 213, paragraphe (2) et de 
l’article 2151, paragraphe (6) du Code de procé-
dure pénale

– M. Of. no 261 du 13 avril 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 90/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des 

dispositions de l’article 311, paragraphe (3) du 
Code de procédure pénale

– M. Of. no 291 du 25 avril 2017

•  ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE 
DES DROITS DE L’HOMME

 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2016
dans l’affaire Teică et autres c. Roumanie
– M. Of. no 278 du 20 avril 2017

 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2016
dans l’affaire Şerban c. Roumanie
– M. Of. no 295 du 26 avril 2017

Sélection réalisée par
Mihaela CIOCHINĂ
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