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În apropierea momentului în-
trunirii celui de-al XIV-lea Congres 
al Notarilor Publici ce va avea loc la 
Bucureşti în luna noiembrie a aces-
tui an şi care ne propune două teme 
de refl ecţie deosebit de importante, 
se cuvine să le evocăm în mod dis-
tinct: „Casa de Pensii a Notarilor 
Publici” şi „Pregătirea profesională 
a notarilor publici”. Fiecare dintre 
ele ne invită la analize, dezbateri, dar 
şi la găsirea de soluţii, care preocupă 
corpul notarial, atât individual, cât şi 
instituţional.

Înfi inţată în anul 2013, Casa de 
Pensii a Notarilor Publici are ca 
obiective administrarea şi gestio-
narea unui sistem propriu de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale, 
notarii având dreptul să benefi cieze 
de prestaţii de asigurări sociale pre-
cum: pensie pentru limită de vârstă, 
pensie anticipată, pensie de invalidi-
tate, pensie de urmaş, ajutor fi nan-
ciar pentru retragerea din profesie, 
ajutor de deces. Dacă, la data înfi in-
ţării, avea un rol complementar, în 

noul context legislativ în care, potrivit Legii nr. 142/2016, Casa 
de Pensii a Notarilor Publici devine singurul sistem de pensii 
obligatoriu pentru notarii publici, acest sistem propriu de pensii 
dobândeşte o semnifi caţie specială, pe care trebuie să o valori-
fi căm.

Dreptul la pensie, dar mai ales cuantumul acesteia, consti-
tuie o preocupare fi rească a fi ecăruia dintre noi. În defi nitiv, cel 
mai adesea, viaţa omului este reprezentată de ani neconteniţi 

Dragi colegi,
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de muncă necesari obţinerii veniturilor care să 
asigure necesităţile şi traiul zilnic. De aceea, nu 
există persoană pe care să nu o preocupe mo-
mentul retragerii din activitate. Dacă, în general, 
capacitatea deplină de muncă oferă încredere şi 
siguranţă, atunci şi momentul retragerii volun-
tare din activitate, adesea la o vârstă înaintată, 
trebuie să fi e însoţit de garanţia unui venit con-
stant şi satisfăcător. Pentru unii, acest moment 
se situează mult prea departe în timp pentru a 
constitui obiectul preocupărilor curente. Apoi, 
profesia notarială, asemănător altor profesii li-
berale, are ca obiect furnizarea unei prestaţii 
intelectuale, de care ne putem simţi capabili o 
perioadă îndelungată, ceea ce poate înlesni negli-
jarea problemelor consecutive retragerii. Pentru 
alţii însă retragerea din activitate constituie un 
motiv de refl ecţie atentă pe durata exercitării 
profesiei, fapt care îi determină să abordeze cu 
seriozitate această chestiune.

Faptul că acest corp profesional gestionează 
un sistem propriu de pensii nu poate decât să 
constituie un avantaj şi un motiv de încredere. 
Un avantaj, deoarece elementele care confi gu-
rează sistemul pot fi  modifi cate, îmbunătăţite 
şi exploatate de dumneavoastră, în funcţie de 
necesităţile şi perspectivele individuale. Casa de 
Pensii reprezintă direct interesele notarilor pu-
blici, iar aceştia sunt cei care contribuie şi tot ei 
sunt cei care defi nesc şi rafi nează acest sistem 
de pensii. 

Având o bogată experienţă de viaţă, dar şi 
profesională, vă îndemn să refl ectăm împreună, 
colegi tineri şi colegi în vârstă, pentru a afl a acele 
mijloace care ne permit să exploatăm în modul 
cel mai benefi c sistemul de pensii pe care l-am 
creat.

Pregătirea profesională continuă a notarilor 
constituie cea de-a doua temă a Congresului. 

Subiectul pregătirii profesionale continue 
a notarilor publici nu este nou, dar rămâne de 
actualitate, în contextul modifi cării de viziune a 
Institutului Notarial Român în ceea ce priveş-
te modalitatea de desfăşurare a simpozioanelor 
profesionale. Institutul Notarial este deosebit de 
atent şi receptiv la propunerile dumneavoastră, 
iar noua abordare în ceea ce priveşte organizarea 
simpozioanelor profesionale este tocmai conse-
cinţa analizei şi însuşirii unor propuneri pe care 
le-aţi făcut de-a lungul timpului. Simpozioanele 
profesionale notariale au un pronunţat caracter 
pragmatic, având în centru difi cultăţile practice 
şi teoretice cu care ne confruntăm în exercitarea 
profesiei. Formatorii Institutului au, astfel, sar-
cina de a analiza şi de a vă expune acele soluţii 
teoretice şi practice pe care le căutaţi şi pe care 
le puteţi reţine în activitatea dumneavoastră. 
Această modalitate de desfăşurare a simpozi-
oanelor nu poate fi  însă pusă în aplicare fără 
participarea dumneavoastră activă, în sensul 
de a transmite Institutului Notarial problemele 
de interpretare şi de aplicare a legilor pe care 
le întâmpinaţi. Este vorba despre un proces de 
comunicare bidirecţional, unde rolul dumnea-
voastră este central, având o funcţie declanşa-
toare esenţială. În caz contrar, există riscul ca 
prestaţia formatorilor Institutului să nu-şi atingă 
pe deplin scopurile propuse.

Am încrederea că Congresul Notarilor 
Publici va constitui, ca de fi ecare dată, o ocazie 
de a ne întâlni şi de a dezbate problemele impor-
tante ale acestei profesii. 

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
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şa cum am anunţat în numărul trecut, publicăm 
acum Literele fundaţionale ale aşezămintelor 
întemeiate prin testamentul Annei Alexandro-

vici din Banat. Am păstrat ortografia originală.

Văduva Anna Alexandrovici, n. Popovici, română de religi-
unea ortodoxă răsăriteană din Lugoş, reposând în 30 aprilie/
10 maiu 1865, prin testamentul său dto 7/19 aprilie aici sub 
alăturat a întemeiat din averea sa mai multe fundaţiuni dându-le 
colectivul nume de „Fundaţiunea Annei Alexandrovici”.

Acest testament fiind de moştenitorii laterali atacat, procesul 
intentat de ei s-au finit în anul 1871 în favoarea fundaţiunei şi 
întreaga avere fundaţională s-a predat la mânile epitropiei insti-
tuite în pct. 9 al testamentului fundatoarei. Subscrişii membri 
ai acestei epitropii, pre lângă susţinerea aprobărei Sinodului 
parochial al comunei bisericeşti ortodoxe răsăritene române din 
Lugoş şi a întăririi prin Consistoriul diecesan al eparhiei orto-
doxe răsăritene din Caransebeş, pre baza dispuseţiunilor testa-
mentare statoresc literele fundaţionale care în genere au să ser-
vească de directivă în cauzele acestei fundaţiuni.

 SECŢIUNEA I
AVEREA LĂSĂMÂNTALĂ

Lăsământul fundatoarei Anna Alexandrovici, care pe baza 
inventarului judecătoresc alăturat, prin decretul de împosesio-
nare a tribunalului comitatens din Lugoş, dto 1 decembrie 1871 
alăturat, s-a predat în administraţiunea epitropiei fundaţionale, 
au constat:

1. din averea mişcătoare şi adică din intravilanul din Lugoşul 
rom. sub nr. C. 574 cu păticelele cărţii fund. 984 şi 985, în preţ 
de 10 000 fr. şi din două vine promontoriale din Lugoş în dealul 
Polţ cu nr. din cartea fund. 5840 şi 5846 în preţ de 500 fr.

2. din averea mişcătoare înşirată în inventarul judecătoresc, 
carea după decretul de împosesiune reprezintă preţul inventarial 
de 37 798 fr. 56 1/3 cr. Fiindcă însă din întregul lăsământ de 
48 298 fr.56 1/3 cr. a trebuit să să subtragă pretensiunile lăsămân-
tali adeverite de neîncasabile de 7 786 fr. 66 cr., preţul întregei 

Din istoria notariatului

A
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avere lăsământale predate epitropiei fundaţio-
nale spre administrare, au făcut suma de 40 511 
fr. 90 1/3 cr.

Împărţirea averei lăsământale

În înţelesul disposeţiunilor testamentare, pe 
baza decretului de împosesionare, din averea 
predată epitropiei s-au făcut fundaţiunile

1. Fundaţiunea şcoalei de fete
2. Fundaţiunea văduvelor sărace
3. Fundaţiunea cerşitorilor
4. Fundaţiunea studenţilor săraci

Mai departe:
5. În înţelesul pct. 2 din testament, fondul 

crucii de la mormânt
6. În înţelesul pct. 15 din testament, fondul 

parastasului
7. S-a împărţit la legatarii înşiraţi în pct. 5-24 

al decretului de împosesionare legatele prescrise 
iar 8 restul de 5921 fr. 90 1/3 cr. care a constat 
mai mare parte din obligaţiuni private, a rămas 
în administrarea epitropiei, ca după încasarea 
acestor obligaţiuni să să împartă în înţelesul 
decretului de împosesionare între toţi legatarii 
în proporţiune de 17%.

  SECŢIUNEA II
FUNDAŢIUNILE

1. Fundaţiunea şcoalei de fete

Această fundaţiune poartă numele „Fundaţi-
unea ortodox răsăriteană a Annei Alexandrovici, 
n. Popovici, pentru crescerea fetelor române” 
şi constă din casa din Lugoşul rom. de sub 
nr. C 574 cu particelele cărţii fund. 984 şi 985 
socotite în preţul inventarial de 10 000 fr.

Amesurat disposeţiunilor testamentare în 
această casă să să aşeze localităţile şcoalei de 
fete şi cortelul/loc de găzduire/învăţătoresei, iar 
celelalte încăperi din casă, podromul/pivniţa/şi 
grădina de la casă să să dea în arândă şi din veni-
tul anual al arândei să să plătească dările impuse, 
să să ţină în stare bună zidirile, să să salarizeze 
învăţătoreasa şi remunereze catichetul, să să ia 
recvisitele necesarie pentru şcoală şi să să aco-
pere toate celelalte trebuinţe ale şcoalei. Încât 
venitul anual al arânzii n-ar fi de ajuns pentru 
suportarea speselor enumerate, el să să capitali-

seze, despunându-se în mai multe casse de păs-
trare de renume bun sau elocându-se pe ipotece 
sigure până atunci, până când din interesele aces-
tui capital şi din venitul anual al arânzii de casă 
nu se vor putea acoperi toate spesele menţionate 
mai sus. În caz de lipsă, se vor putea deobliga şi 
elevele care cercetează şcoala de fete, a contribui 
la susţinerea şcoalei cu o taxă moderată în formă 
de didactru.

Dacă necesitatea ar aduce cu sine ca şcoala 
de fete să să mărească ori să nu se poată aşeza 
amăsurat dorinţei fundatorei în casa fundaţio-
nală, în acest caz legatul de 600 fl. din pct. 4 din 
testamentul depus spre fructificare în cassa de 
păstrare din Timişoara să să întrebuinţeze spre 
amplificarea încăperei şcolare, ori spre edifica-
rea unui edificiu nou în care să să aşeze şcoala 
de fete. Epitropia fundaţională în înţelegere cu 
comuna bisericească ort. răs. română din Lugoş 
vor cere spre acest scop încuviinţarea Consisto-
riului diecesan din Caransebeş.

În şcoală limba instrucţiunei va fi cea 
română, se va propune conform legilor patriei 
limba maghiară şi în tot cazul şi limba germană 
şi preste tot toate acele studii care le prescrie 
statutul şcolar aflător în vigoare în diecesa ort. 
răs. din Caransebeş pentru şcoalele superioare. 
Economia de casă şi lucrurile de mână vor face, 
conform espresei dorinţe a fundatoarei, un 
obiect al învăţământului şcolar.

Învăţătoarea de la şcoala de fete să fie născută 
română şi de religiunea ort. răs. şi esaminată şi 
provăzută cu decretul de cualificaţiune de la 
unul din institutele pedagogice din metropolia 
ort. răs. română din Ungaria.

Salariul anual al învăţătoresei de la şcoala de 
fete se stabileşte la 600 fr. Şi încât învăţătoresei 
nu s-ar putea da cortel natural în casa fundaţio-
nală, i se va da din venitul casei un relutum de 
cortel de 150 fr. până la 200 fr. la an. Salarul se 
va plăti în rate lunarie anticipative iar relutul de 
cortel în rate trimestriale anticipative pre lângă 
cuitanţă vidimată de preşedintele epitropiei fun-
daţionale la cassa epitropiei.

Postul învăţătoresei se va înlocui în anul din-
tâi numai provisor şi numai după espirarea pri-
mului an de învăţământ se va întări învăţătoreasa 
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definitiv în postul ei. Învăţătoreasa definitiv 
întărită în postul său are drept cuincenale.

În privinţa disciplinei şi a pensionărei învă-
ţătoresei vor servi de cinosură normale care sus-
tau pentru disciplina şi pensionarea învăţătorilor 
confesionali din diecesa Caransebeşului.

Împlinirea postului de învăţătoreasă la şcoala 
de fete se va face după normele care sunt în 
vigoare pentru ocuparea posturilor de învăţători 
confesionali în diecesa Caransebeşului. Con-
cursul se va escrie de epitropia fundaţională 
iar ea dintre recurente va propune pe cele trei 
mai cualificate sinodului parochial al comunei 
bisericeşti din Lugoş spre alegere iar actul 
alegerei îl va subşterne Consistoriului diecesan 
din Caransebeş.

Catechizarea în şcoala de fete se va face prin 
un paroch din comuna bisericească ort. răs. din 
Lugoş, pre care-l va destina epitropia fundaţi-
onală în înţelegere cu comuna bisericească din 
Lugoş şi-l va aproba Consistoriul diecesan din 
Caransebeş. Remuneraţiunea catechetului pen-
tru ostenelele sale se statoreşte la an cu 50 fr. În 
caz de controverse între epitropia fundaţională 
şi sinodul parochial al comunei bisericeşti din 
Lugoş cu privire la institutul de creştere a fetelor 
din Lugoş, cauza controverselor se va subşterne 
spre decidere Consistoriului diecesan din Caran-
sebeş, eventualmente Consistoriului metropoli-
tan al bisericii or. răs. române din Ungaria.

2. Fundaţiunea văduvelor sărace

În pct. 6 al testamentului fundatoarea dispune 
ca din banii gata să să înfiinţeze „Fundaţiunea 
pentru ajutorarea văduvelor sărace de religiune 
ort. răs. din Lugoş” şi suma defiptă pentru acest 
scop de 8 000 fr. să să depună spre fructificare în 
o casă de păstrare din Timişoara. Din interesele 
acestui capital să fie premiate în tot anul vădu-
vele scăpătate, nu cele ce cerşesc pe uliţă, ci care 
odinioară au avut zile mai bune şi sunt lipsite 
de ajutor, pe care epitropia în număr potrivit le 
va afla demne de a se împărtăşi de acest ajutor. 
Astfel de văduve scăpătate, care vor dovedi vreo 
rudenie cu fundatoarea, să aibă întâietate, toc-
mai de nu vor fi din Lugoş.

Spre împlinirea acestei dorinţe a fundatoa-
rei, văduvele care vor documenta prin atestat 
de paupertate, ori pe altă cale vrednică de creză-
mânt, că trăiesc în lipsă mare şi din cauza bătrâ-
neţilor ori a slăbiciunei trupeşti sau a unei familii 
numeroase nu sunt în stare sau cu greu îşi pot 
câştiga întreţinerea de toate zilele, vor fi premi-
ate, de două ori în an, şi adică în ajunul Naşterii 
Domnului şi a Rusaliilor din fundaţiunea vădu-
velor cu ajutoare corespunzătoare.

3. Fundaţiunea cerşitorilor

Venitul din suma de 2000 fr. depusă în înţele-
sul pct. 7 din testament spre ajutorarea cerşitori-
lor din Lugoş de religiune ort. răs., fără deschili-
nire de sex, într-o casă de păstrare din Timişoara 
să să împartă de două ori în an, la sărbătoarea 
Naşterii Domnului şi a Rusaliilor după buna 
chibzuială a epitropiei fundaţionale între câţi de 
mulţi cerşitori. Această împărţire să să facă prin 
preotul membru al epitropiei, căruia spre scopul 
împărţirei la fiecare din numitele sărbători i se 
va estrada jumătate din venitul anual al fundaţi-
uneai la cassa epitropiei pre lângă asignarea pre-
şedintelui epitropiei. Consemnarea cerşitorilor 
împărtăşiţi cu ajutoare se va subşterne epitro-
piei.

4. Fundaţiunea studenţilor

Fundaţiunea pentru studenţii săraci înfiinţată 
în pct. 8 al testamentului poartă numele „Funda-
ţiunea Annei Alexandrovici pentru ajutorul stu-
denţilor săraci”. Fundaţiunea constă din 8 000 fr. 
depuşi într-o casă de păstrare din Timişoara, din 
ale cărei anuale trei părţi să vor folosi pentru sti-
pendiarea tinerilor săraci români de religiunea 
ort. răs. din Lugoş, iar a patra parte să va adăuga 
la capital până fundaţiunea va ajunge la suma de 
12 000 fl. şi de aici încolo întregul venit din acest 
capital se va împărţi ca stipendii tinerilor săraci. 
Acei tineri săraci, care sunt înrudiţi cu fundatoa-
rea, vor avea întâietate, tocmai de şi n-ar locui 
în Lugoş.

Stipendiile se vor împărţi la acei tineri români 
de religiune ort. răs.:

1. care vor dovedi că sunt născuţi din Lugoş, 
de constituţiunea trupească sănătoasă, cu pur-
tare morală bună şi că părinţii lor nu sunt în stare 
din averea lor proprie a le da creşterea cuvenită.
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2. care înscriindu-se ca şi studenţi ordinari 
la şcoalele medii din patrie, vor continua studiile 
până la absolvirea cursurilor universitare sau vor 
fi primiţi frecventanţi ordinari în cursurile teolo-
gice ori pedagogice din provinţa metropolitană 
a bisericei ort. răs. române din Ungaria. Acelor 
studenţi care doresc a-şi continua studiile afară de 
patrie cu scop de a-şi câştiga o perfecţiune mai 
înaltă, li se va putea da această permisiune din 
partea Consistoriului diecesan din Caransebeş.

3. acelor studenţi care cercetează cursurile de 
la şcoalele medii li se va da la început un sti-
pendiu mai mic, care să va mări cu cât studiile 
înaintează în clase, nici când însă nu se va da 
unui student din şcoalele medii stipendiu mai 
mare de 100 fr. Studenţilor care trec la institute 
de învăţământ mai nalte se va putea da ajutor 
până la 150 fr.

4. toate stipendiile ori ajutoarele se vor con-
feri pre calea concursului care se va publica în 
foaia diecesană din Caransebeş, eventualminte şi 
în alte foi române, pre lângă împărtăşirea condi-
ţiunilor de primire.

5. stipendiul căpătat îl pierde stipendiarul, 
dacă înceată de a fi cive/cetăţean/al Ungariei, 
va ieşi din sânul bisericii ort. răs. române, se va 
lepăda de naţionalitatea sa română, va părăsi stu-
diile ori nu va depune la timpul său şi cu succes 
bun examenele şi o eventuală împiedecare nu 
o va escuza în mod îndestulător; în fine, dacă 
comite o faptă punibilă în urma căreia se va 
pedepsi cu pierderea drepturilor cetăţeneşti.

Stipendiile le acordă independent de vreo 
autoritate epitropia fundaţională, şi numai în 
cazul unei evidente abateri de la dispoziţiunile 
mai sus indicate are sinodul par. al comunei 
bisericeşti ort. răsăritene române din Lugoş, 
extra dominum dreptul de recurs la autoritatea 
bisericească mai înaltă.

5. Fondul pentru crucea de la mormânt

În decretul de împosesionare nu se face 
amintire despre acest fond. Deoarece însă în 
testamentul fundatoarei pct. 2 pentru crucea 
de la mormânt se destinează suma de 100 fl., 
epitropia fundaţională, spre a îndeplini dorinţa 
fundatoarei exprimată în acest punct, au înfiin-
ţat fondul pentru crucea de la mormânt cu 100 
fl. din al cărui venit să se acopere spesele ce s-ar 

face cu ţinerea în stare bună a mormântului şi a 
crucii de la acest mormânt care se află în mor-
minţii bisericii ort. răsăritene române din Lugo-
şul român.

6. Fondul parastasului

Nici despre acest fond nu se face vreo amin-
tire în decretul de împosesionare. Destinând însă 
fundatoarea în pct. 15 al testamentului său 100 fl. 
pentru ţinerea parastasului în tot anul, epitro-
pia fundaţională, spre eternizarea piei memorii 
a binefăcătoarei Anna Alexandrovici în comuna 
bisericească a Lugoşului, a creat acest fond din 
al cărui venit anual să se acopere spesele parasta-
sului ce se va ţinea în tot anul în 2 februarie pen-
tru odihna sufletului fundatoarei şi a soţului ei 
Constantin.

 SECŢIUNEA III
EPITROPIA FUNDAŢIONALĂ

La pct. 9 al testamentului său fundatoarea 
aşază pentru totdeauna o epitropie pe care o 
împuterniceşte şi însărcinează cu chemarea de 
a administra fundaţiunile puse în viaţă de dânsa. 
Această epitropie constă din 7 membri români 
de religiune ort. răsărit. în proporţiune de doi 
membri din cler, care să fie totdeauna proto-
presbiterul ort. răs. din Lugoş şi cel mai bătrân 
paroh din comuna bisericească ort. răs. din 
Logoş şi cinci civili din sfera literară din care în 
testamentul ei denumeşte pe Filip Pascu, Ale-
xandru Athanasievici, Ioan Faur, Constantin 
Rădulescu şi Aureliu Maniu.

Aceşti epitropi, după moartea fundatoarei şi 
primirea testamentului ei, adunându-se laolaltă 
se vor constitui în corporaţiune, alegându-şi din 
mijlocul lor pe preşedinte şi pe notar. Această 
corporaţiune în toate afacerile încredinţate îngri-
jirii ei va proceda pe calea consultării, aducând 
deciziuni unanime ori majoritate absolută de 
voturi. Numai din prezidiu nu se va putea aduce 
o deciziune.

Dacă din cei cinci membri civili din epitropie 
vreunul ar muri, ar abzice ori şi-ar strămuta locu-
inţa din Lugoş, locul lui se va suplini pe calea 
alegerii prin sinodul par. al comunei bisericeşti 
ort. răs. române din Lugoş. Răposând membrii 
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din cler, ei se vor înlocui prin protopresbiterul 
intrat în funcţiune de nou, respectiv prin paro-
hul următor mai bătrân din comuna bisericească 
a Lugoşului. 

Epitropia fundaţională se constituie în tot 
anul alegându-şi pe preşedintele şi notarul său, 
care va purta protocolul şedinţelor şi va pro-
vedea toate trebile scripturistice ale epitropiei, 
va designa din sânul său un econom care să 
aibă imediata inspecţiune asupra averii mişcă-
toare şi nemişcătoare a fundaţiunilor; va alege 
pe fiscul său care să reprezinte fundaţiunile în 
afacerile justiţiare; va designa un cassar care va 
provedea agendele cassei şi va dispune în tot 
anul sub răspunderea sa raţioţiniul/evidenţa/ 
despre perceptele şi erogatele/drepturile/cas-
sei, va revedea raţioţiniile fundaţiunilor, va face 
preliminarul anual despre venitele şi erogaţiunile 
fundaţiunilor şi va compune inventarul anual 
despre întreaga avere fundaţională; şi, în fine, va 
emite din sânul său o comisiune care cu spriji-
nul contabilului va examina în numele epitropiei 
raţioţiniul anual depus de cassar epitropiei.

Plenipotenţele pentru reprezentarea funda-
ţiunilor înaintea autorităţilor publice, precum 
şi faţă de alte persoane, precum şi toate expe-
diţiunile făcute în numele epitropiei le va sub-
scrie preşedintele şi notarul epitropiei. În caz de 
absentare, pe preşedintele ordinar îl suplineşte 
cel mai bătrân epitrop.

Cercul de activitate al epitropiei fundaţionale 
se extinde asupra întregii administrări a fun-
daţiunilor. Epitropia face dispoziţiunile nece-
sare pentru darea în arendă a obiectelor menite 
din pct. 5 al testamentului, mai departe pentru 
supravegherea şi ţinerea în stare bună a zidirii 
fundaţionale şi a şcoalei de fete, escrie concurs 
pentru ocuparea postului de învăţătoreasă la 
şcoala de fete şi propune dintre recurente trei 
persoane sinodului par. al comunei bisericeşti 
ort. răs. din Logoş spre alegere; designează 
văduvele care se vor împărtăşi cu ajutoare din 
fundaţiunea văduvelor, escrie concurs pentru 
stipendii şi designează pe acei studenţi care se 
vor premia cu stipendiu şi ajutoare din funda-
ţiunea studenţilor; împarte prin esmisul său la 
cerşetori ajutoarele din fundaţiunea cerşetorilor; 
şi, în fine, îngrijeşte ca parastasul să se ţină în tot 

anul în ziua anumită şi mormântul şi crucea de la 
mormânt să se susţină în stare bună.

Epitropia fundaţională e mai departe, în 
puterea pct. 33 al testamentului îndreptăţită a 
scoate din I casă de păstrare din Timişoara toţi 
sau o parte a banilor fundaţionali şi a-i depune 
în altă casă de păstrare de renume bun, eventu-
almente venitul din cassa fundaţională a-l eloca 
pe ipoteci sigure pupilare are chemare în înţe-
lesul pct. 32 al testamentului a distribui spesele 
care trec peste suma de 200 de fl. menite spre 
înmormântarea fundatoarei în proporţiune pe 
toată averea lăsământală; în fine, a împărţi acei 
bani care în înţelesul pct. 30 din testament ar 
mai rămânea, în proporţiune corespunzătoare 
mărimii legatelor, pe toate legatele instituite de 
fundatoare.

Epitropia fundaţională îşi va împlini chema-
rea sa fără vreo remuneraţiune, poate însă pen-
tru acele agende care recer lucru mai extensiv, 
staveri salare anuale ori remuneraţiuni.

Epitropia fundaţională va fi provăzută cu 
propriul său sigil care va purta inscripţiunea 
„Sigiliul fundaţiunilor Annei Alexandrovici”. 
Peste tot epitropia fundaţională va îngriji ca dis-
poziţiunile testamentului fundatoarei să se înde-
plinească cu toată conştiinciozitatea şi are dato-
rinţa de a apuca toate acele măsuri care, spre 
ajungerea acestui scop, le va afla de lipsă.

  SECŢIUNEA IV
RAŢIOŢINIILE ŞI CONTROLA 
AUTORITĂŢILOR

Despre administrarea şi manipularea averei 
fundaţionale cassarul epitropiei va depune în 
tot anul raţioţiniu, care epitropia cu sprijinul 
contabilului său îl va subtrage unei reviziuni şi 
în înţelesul pct. 14 din testament, dimpreună 
cu observările sale, îl va subşterne sinodului 
par. al comunei bisericeşti ort. răs. din Lugoş. 
Acesta, pe baza suprareviziunii îl va aproba şi 
va împărţi epitropiei fundaţionale, respectiv cas-
sarului ei, absolutoriul/descărcarea de sarcină/
recerut. Rezultatul acestei reviziuni sinodul par. 
îl va aduce totdeauna la cunoştinţa consisto-
riului diecesan din Caransebeş, subşternându-i 
totdeodată bilanţa preliminarului şi inventarul 



ISTO
R
IC

anul XXI
nr. 3

13

averii. În caz de controverse între epitropia fun-
daţională şi sinodul par. din Lugoş în privinţa 
rezultatului reviziunei raţioţiniului şi estradarea 
absolutoriului, ambele părţi au dreptul de recurs 
la Consistoriul diecesan din Caransebeş, a cărui 
decidere va fi pentru ambele părţi deobligatoare.

Fiind fundaţiunea Annei Alexandrovici de 
caracter curat confesional, toate agendele epi-
tropiei fundaţionale despre administrarea averii 
fundaţionale vor sta în prima linie sub suprave-
gherea sinodului par. al comunei bisericeşti ort. 
răs. din Lugoş dar în a doua linie a Consisto-
riului diecesan din Caransebeş, rezervându-se 
puterii de stat dreptul suprem de inspecţiune.

SECŢIUNEA V

După ce aceste litere fundaţionale vor fi 
aprobate de sinodul par. al comunei bisericeşti 
ortodoxe răsăritene din Lugoş şi întărite de 
Consistoriul diecesan din Caransebeş, ele, pre 
lângă susţinerea testamentului fundatoarei, în 
toate trebile de administrare a fundaţiunii vor 
servi de cinosură.

Literele fundaţionale se vor espeda/întocmi/ 
în trei exemplare, dintre care un exemplar se va 
păstra la epitropia fundaţională, al doilea exem-
plar în arhiva sinodului par. al comunei biseri-

ceşti din Lugoş şi al treilea exemplar se va sub-
şterne Consistoriului diecesan din Caransebeş, 
spre păstrare în arhiva sa.

Lugoş, din şedinţa epitropiei fundaţionale 
a fundaţiunii Anna Alexandrovici, ţinută la 24 
iulie 1895.

Dr. George Popovici m.p.
Preşedintele epitropiei fundaţionale
Iulian Ianculescu, notar m.p.

Literele fundaţionale prezente se aprobă în 
tot cuprinsul lor. Din şedinţa sinod. par. gr. or. 
rom. ţinută în Lugoş la 23 iunie 1896.

Dr. George Popovici m.p. ca preşedinte
T. Radu m.p. notar sinodal

Aceste litere fundaţionale consistoriul diece-
san le aprobă cu această modificare că alegerea 
învăţătoarei, conform punctului II al testamen-
tului fericitei fondatoare Anna Alexandrovici, 
născută Popovici, o îndeplineşte epitropia fun-
daţiunii.

Caransebeş, din şedinţa consistoriului, ţinută 
la 13 august 1898.

(L.S.)
Episcopul diecesan, Nicolae Popea m.p. 

Dr. Georgeta FILITTI
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I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ CONTRACTUALĂ

„Raţiunea fi nală a existenţei oricărei obligaţii 
este executarea ei.”

ontractele civile valabil încheiate sunt supuse în drep-
tul român principiului pacta sunt servanda1. Această forţă 
obligatorie a contractului echivalează cu o lege privată 

a părţilor, care le ţine pe acestea răspunzătoare patrimonial de exe-
cutarea obligaţiilor întocmai cum au fost asumate. Nerespectarea 
celor edictate de înseşi părţile, tradusă printr-o neexecutare culpa-
bilă, atrage întocmai ca într-o normă o sancţiune pentru cel vinovat 
de încălcarea ce a produs un prejudiciu celeilalte părţi. Sancţiunea 
ce urmăreşte restabilirea echilibrului contractual între părţi prin 
plata unor sume de bani cu titlu de reparaţie poartă denumirea de 
daune-interese. Plata de daune-interese băneşti (sau despăgubiri) 
are ca scop înlăturarea efectelor neexecutării directe printr-o execu-
tare indirectă, cunoscută ca echivalentă. Aceasta este răspunderea 
civilă contractuală în concepţia consacrată.

În literatura de specialitate, după modelul francez, răspunderea 
civilă contractuală se defi neşte ca fi ind „obligaţia debitorului de 
a repara pecuniar prejudiciul cauzat creditorului său prin ne  exe -
cutarea, executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obli-
ga ţiilor născute dintr-un contract valabil încheiat”. De subliniat 
că premisa activării răspunderii contractuale este existenţa unui 
contract valabil. În caz contrar, se pun în discuţie probleme de 
nulitate sau alte sancţiuni, dacă legea le prevede [art. 1246 alin. (3) 
C. civ.], precum şi posibilitatea răspunderii civile generale.

Ori de câte ori ne afl ăm în afara unui contract valabil încheiat şi 
în prezenţa unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu va fi  antrenată 
răspunderea de drept comun, adică răspunderea civilă delictuală ale 
cărei principii se aplică în lipsă de derogări. Între cele două tipuri 
de răspundere nu există deosebiri de esenţă, fi ind condiţionate de 
aceleaşi patru elemente, a căror detaliere urmează.

Răspunderea civilă contractuală. 
Punerea în întârziere

1 Art. 1.270 alin. (1) C.civ.: Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.

C
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Potrivit concepţiei tradiţionale executarea 
prin echivalent se confundă, este sinonimă cu 
răspunderea civilă contractuală, deşi ea nu este 
singura alternativă menită să asigure satisfacţia 
creditorului obligaţiei neexecutate. Câtă vreme 
debitorul nu şi-a executat obligaţia, în întregime 
(cantitativ), exact (calitativ) şi la timp, este răs-
punzător personal pentru consecinţele rezultate 
din conduita sa contractuală. Noţiunea de anga-
jare a răspunderii debitorului cuprinde toate 
drepturile creditorului, faţă de care executarea 
prin echivalent este o parte din acest întreg. Deci 
raportat la această sferă a drepturilor creditoru-
lui, angajarea răspunderii civile contractuale este 
doar unul din mijloacele puse la dispoziţia cre-
ditorului obligaţiei neexecutate de a-şi asigura 
o situaţie similară celei în care obligaţia s-ar fi  
executat întocmai2. Ca mijloace de remediere a 
„răului” contractual, legiuitorul propune credi-
torului, la alegere, în funcţie de motivaţia şi inte-
resul acestuia, şi posibilitatea executării silite în 
natură, acordării unui termen suplimentar, invo-
cării excepţiei de neexecutare sau chiar a rezo-
luţiunii. 

În doctrină, în cadrul teoriei generale a 
obligaţiilor, răspunderea civilă contractuală a 
fost analizată fi e ca formă indirectă a executării 
obligaţiilor, fi e ca remediu pentru neexecutarea 
contractului.

Dacă ar fi  să inversăm optica, o putem vedea 
chiar ca pe o executare în natură, directă, dar a 
unei prestaţii subsidiare, respectiv de plată a unei 
despăgubiri băneşti. Creanţa iniţială, neexecutată 
este înlocuită cu una distinctă şi succesivă, de 
plată a daunelor-interese, fără ca această înlocu-
ire să însemne transformarea obligaţiei iniţiale3. 
Caracteristica principală a executării prin echi-
valent este că prin substituirea prestaţiei înlătură 
neajunsurile suferite de creditor, conferind ast-
fel satisfacţia acestuia prin asigurarea unei valori 
conforme celei pe care ar fi  obţinut-o dacă s-ar 
fi  executat corect contractul. 

Funcţia reparatorie face ca activarea acestui 
tip de răspundere să fi e preferată chiar în detri-

mentul unei executări silite, dată fi ind şi vocaţia 
primară de cumulabilitate cu orice alt remediu 
afl at la dispoziţia creditorului în caz de neexe-
cutare. Mai mult, orice obligaţie este suscepti-
bilă de a fi  executată prin echivalent, pe când nu 
toate obligaţiile pot fi  executate silit în natură.

Reglementare

După cum se remarcă din dispunerea textelor 
legale şi, păstrând componenta morală a acestui 
tip de răspundere, abordarea legiuitorului se afl ă 
la intersecţia dintre tradiţie şi modernitate. 

Cartea a V-a „Despre obligaţii”, în:
Titlul II „Izvoarele obligaţiilor”, Capitolul IV 

„Răspunderea civilă”:

Art. 1.350 Răspunderea contractuală
(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe 

care le-a contractat.
(2) Atunci când, fără justifi care, nu îşi îndeplineşte 

această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul 
cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest pre-
judiciu, în condiţiile legii.

(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre 
părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii 
contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care 
i-ar fi  mai favorabile.

Art. 1.355 Clauze privind răspunderea
(1) Nu se poate exclude sau limita, prin convenţii sau 

acte unilaterale, răspunderea pentru prejudiciul material 
cauzat altuia printr-o faptă săvârşită cu intenţie sau din 
culpă gravă.

2 L. POP, I. F. POPA, S. I. VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 246 şi urm. 
3 G. BOROI, L. STĂNCIULESCU, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, 

p. 187.
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(2) Sunt valabile clauzele care exclud răspunderea 
pentru prejudiciile cauzate, printr-o simplă imprudenţă 
sau neglijenţă, bunurilor victimei.

(3) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate integri-
tăţii fi zice sau psihice ori sănătăţii nu poate fi  înlăturată 
ori diminuată decât în condiţiile legii.

(4) Declaraţia de acceptare a riscului producerii unui 
prejudiciu nu constituie, prin ea însăşi, renunţarea victi-
mei la dreptul de a obţine plata despăgubirilor.

Şi în Titlul V „Executarea obligaţiilor”, Capi-
tolul II „Executarea silită a obligaţiilor”:

Art. 1.518 Răspunderea debitorului
(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, debitorul răs-

punde personal de îndeplinirea obligaţiilor sale.
(2) Răspunderea debitorului poate fi  limitată numai 

în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

Art. 1.519 Răspunderea pentru fapta ter-
ţilor

Dacă părţile nu convin altfel, debitorul răspunde 
pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se 
foloseşte pentru executarea obligaţiilor contractuale.

precum şi întreaga Secţiune a 4-a „Executa-
rea prin echivalent”, 

Art. 1.530 Dreptul la daune-interese
Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repa-

rarea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care 
este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără jus-
tifi care sau, după caz, culpabile a obligaţiei.

Art. 1.531 Repararea integrală
(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a 

prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării.
(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de 

creditor şi benefi ciul de care acesta este lipsit. La stabili-
rea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de cheltuielile 
pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, 
pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

(3) Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciu-
lui nepatrimonial.
şi următoarele articole ce conţin prevederi 

despre evaluarea prejudiciului, clauza penală şi 
arvuna. 

Condiţiile răspunderii civile contractuale

Din art. 1.350 C. civ. rezultă cele patru cerinţe 
necesar a fi  îndeplinite pentru a putea vorbi des-
pre răspundere civilă contractuală: fapta ilicită; 

prejudiciul; raportul de cauzalitate; culpa debi-
torului.

a) Fapta ilicită reprezintă orice abatere de la 
obligaţiile asumate în contract, adică de la prin-
cipiul pacta sunt servanda care guvernează orice 
convenţie. Această abatere poate fi  de ordin 
cantitativ – neexecutarea totală sau parţială, de 
ordin calitativ – executare necorespunzătoare 
sau de ordin temporal – cu întârziere. Legiuito-
rul nu condiţionează fapta ilicită de o anume 
însemnătate, cum este în cazul rezoluţiunii. Este 
sufi cient ca aceasta să existe fără să prezinte 
relevanţă gravitatea sau repetabilitatea, ceea ce 
face ca acordarea de daune-interese să pară uşor 
accesibilă (cel puţin din acest punct de vedere). 

b) Prejudiciul este rezultatul inacţiunii sau acţi-
unii deviate a debitorului. În lipsa acestei con-
secinţe nu poate fi  vorba de răspundere con-
tractuală oricât de condamnabilă ar fi  conduita 
debitorului. Iar probarea simplului fapt al neexe-
cutării nu îl eliberează pe creditor de dovedirea 
pagubei, dacă legea sau convenţia nu prevăd 
contrarul. Regulile de evaluare sunt redate cu 
claritate de legiuitor, astfel că se repară preju-
diciul:

1. integral
• efectiv suferit (damnum emergens) şi câştigul 

nerealizat (lucrum cessans)
• patrimonial (material = valoare economică) 

şi nepatrimonial (moral = valoare afectivă)

2. cert
• actual şi viitor
• cauzat de pierderea unei şanse (ca element 

de noutate în reglementare)

3. previzibil
• care este sau poate fi  prevăzut de debitor ca 

fi ind urmarea neexecutării din partea sa
• iar ca excepţie, cel imprevizibil – dacă este 

rezultatul intenţiei sau culpei grave (cu toate că 
repararea este limitată doar la ceea ce este o con-
secinţă directă şi necesară)

4. neimputabil creditorului
• art. 1.534 alin. (1): Dacă, prin acţiunea sau 

omisiunea sa culpabilă, creditorul a contribuit la pro-
ducerea prejudiciului, despăgubirile datorate de debitor 
se vor diminua în mod corespunzător. Această dispoziţie 
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se aplică şi atunci când prejudiciul este cauzat în parte 
de un eveniment al cărui risc a fost asumat de creditor.

(2) Debitorul nu datorează despăgubiri pentru pre-
judiciile pe care creditorul le-ar fi  putut evita cu o minimă 
diligenţă.

c) Legătura de cauzalitate între prejudiciu şi 
faptă – „consecinţa directă şi necesară” – exclude 
repararea prejudiciilor care nu sunt în raport cu 
obligaţia contractuală şi care pot fi  remediate pe 
tărâm delictual.

d) Vinovăţia, condiţie de profund accent 
moral şi pilonul acestui tip de răspundere, este 
prezumată în materie contractuală (art. 1.548 
C. civ.). Formele vinovăţiei reţinute sunt intenţia 
şi culpa conform art. 1.547 C. civ., cu toate că 
în art. 1.530 (subsecţiunea dispoziţii generale) 
se face referire şi la o neexecutare „fără justifi -
care” fără însă ca această sintagmă să fi e defi nită. 
Iar plasarea în acelaşi text, alternativ cu ideea 
de neexecutare culpabilă nu este de natură să 
lămurească mesajul legiuitorului. În orice caz, 
este neîndoielnic că efectele negative ale neexe-
cutării trebuie să fi e imputabile debitorului, 
urmând ca determinarea formei de vinovăţie 
în concret să aibă valenţe în cazul modifi cării 
convenţionale a răspunderii debitorului, după 
cum vom vedea mai jos. Dacă neexecutarea este 
fortuită se pune problema riscului contractu-
lui, răspunderea contractuală fi ind inaplicabilă. 
Exonerarea de răspundere poate avea loc dacă 
prejudiciul este consecinţa directă şi necesară a 
unui eveniment:

• extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil, sau

• care nu poate fi  prevăzut şi nici împiedicat 
de către cel care ar fi  fost chemat să răspundă 
dacă evenimentul nu s-ar fi  produs,

cu excepţia cazului în care legea sau însăşi 
convenţia părţilor agravează răspunderea debi-
torului şi pentru aceste situaţii. De asemenea, 
răspunderea este înlăturată când prejudiciul este 
imputabil exclusiv creditorului (art. 1.517 C. civ.) 
ori diminuată când acesta contribuie sau nu îl 
evită prin minime diligenţe [art. 1.534 alin. (2) 
C. civ.]. Deşi nu este reţinut în textul legal, se 
deduce implicit că acordarea de despăgubiri nu 
poate avea loc nici în prezenţa unei convenţii de 
exonerare. Pentru că normele în această materie 

sunt supletive, acordul părţilor poate interveni 
în sensul modifi cării răspunderii.

Se consideră că există trei direcţii în care răs-
punderea debitorului poate fi  modifi cată, doar 
înainte de producerea prejudiciului, prin acordul 
părţilor sau act unilateral al creditorului. 

a) Exonerare – dacă vinovăţia îmbracă forma 
neglijenţei sau imprudenţei [art. 1.355 alin. (2) 
C. civ.] ori priveşte anumite obligaţii legale care 
pot fi  înlăturate (evicţiune sau vicii, însă cu anu-
mite limitări).

În niciun caz debitorul nu poate fi  absolvit 
de răspunderea pentru neexecutare dacă fapta 
sa a fost săvârşită cu intenţie sau culpă gravă 
conform art. 1.355 alin. (1) C. civ. Acest lucru 
ar echivala cu asumarea obligaţiei pur potestativ, 
ceea ce ar contraveni însuşi principiului forţei 
obligatorii a contractului, motiv pentru care 
o astfel de clauză este sancţionată cu nulitatea 
absolută.

b) Limitare – prin stabilirea unui plafon 
maxi mal al cuantumului despăgubirilor datora te, 
chiar dacă prejudiciul rezultat este mai mare. 
Important de subliniat că această clauză, pen-
tru a fi  valabilă, nu trebuie să stabilească o limită 
derizorie, altfel putându-se interpreta că scopul 
ei a fost de fapt de a înlătura răspunderea şi deci 
de a eluda prevederile art. 1.355 alin. (1) C. civ. 

c) Agravare – situaţie în care părţile dispun 
de o libertate contractuală îngrădită doar de 
respectarea moralei şi ordinii publice. Adesea 
apare sub forma renunţării la puterea exonera-
toare a forţei majore, pentru cazuri determinate.

În funcţie de izvorul prejudiciului, se con-
sideră că daunele-interese sunt de două feluri. 

Dacă prejudiciul este consecinţa directă şi 
necesară a unei neexecutări sau executări necon-
forme, daunele-interese vin să înlocuiască exe-
cutarea în natură, aşadar sunt compensatorii.

Dacă prejudiciul este consecinţa directă şi 
necesară a unei executări întârziate, deci obliga-
ţia a fost executată în natură, daunele-interese 
au rolul de a sancţiona nerespectarea terme-
nului contractual şi sunt moratorii. Dacă acest 
termen a fost prevăzut ca esenţial înseamnă că 
se naşte pentru creditor dreptul la despăgubiri 
compensatorii dacă refuză executarea în natură. 
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Atât executarea în natură, cât şi daunele-interese 
compensatorii se cumulează cu daunele-interese 
moratorii.

Evaluarea daunelor-interese

Daunele-interese se stabilesc şi se acordă în 
bani, chestiune unanim acceptată şi apreciată. 
Pentru că obligaţia de plată a unei sume de bani 
este întotdeauna susceptibilă de a fi  executată în 
natură, banii fi ind bunuri fungibile, nu va exista 
niciodată şansa ca această obligaţie subsidiară să 
rămână neexecutată, precum cea iniţială. 

Totuşi, stabilirea în bani nu este singura opţi-
une atunci când se pune problema unei evalu-
ări convenţionale, după cum rezultă din însăşi 
textele care reglementează clauza penală şi chiar 
arvuna. „O anumită prestaţie” nu este sinonimă 
doar cu plata sumei de bani. Este un aspect 
care poate să contribuie la creşterea creativităţii 
contractuale pe subiectul răspunderii. Bineînţe-
les, în cazul evaluării legale, singura unitate de 
măsură este monetară, fi ind imposibil ca legiui-
torul, din poziţia sa detaşată faţă de toate rapor-
turile juridice, să gândească ca sancţiuni presta-
ţii cu alt obiect decât plata unei sume de bani. 
La fel şi în cazul evaluării judiciare, chiar dacă 
avem de a face cu o componentă umană, şi nu 
una abstractă, care are o sarcină adesea ingrată 
de a cuantifi ca prejudiciul contractual, este de 
neconceput ca soluţia instanţei să oblige părţile 
la executarea unei alte prestaţii, alese de un jude-
cător, care este până la urmă un terţ faţă de acto-
rii din contract. În schimb, legiuitorul a acordat 
părţilor posibilitatea confi gurării unor rezolvări 
care nu sunt limitate la sfera pecuniară.

Modalităţi de evaluare convenţională

„O anumită prestaţie” sau clauza penală

Art. 1.538 C. civ.:

(1) Clauza penală este aceea prin care părţile sti-
pulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în 
cazul neexecutării obligaţiei principale.

(2) În caz de neexecutare, creditorul poate cere fi e 
executarea silită în natură a obligaţiei principale, fi e cla-
uza penală.

(3) Debitorul nu se poate libera oferind despăgubirea 
convenită.

(4) Creditorul poate cere executarea clauzei penale 
fără a fi  ţinut să dovedească vreun prejudiciu.

(5) Dispoziţiile privitoare la clauza penală sunt 
aplicabile convenţiei prin care creditorul este îndreptăţit 
ca, în cazul rezoluţiunii sau rezilierii contractului din 
culpa debitorului, să păstreze plata parţială făcută de 
acesta din urmă. Sunt exceptate dispoziţiile privitoare 
la arvună.

Aşadar, părţile prin convenţie, fi e în cadrul 
contractului, fi e ulterior prin act separat, au 
posibilitatea să determine înaintea producerii 
prejudiciului cum va răspunde debitorul obliga-
ţiei neexecutate faţă de creditor. Răspunderea sa 
poate fi  cuantifi cată în bani sau prin asumarea 
oricărei alte prestaţii patrimoniale (obligaţii de a 
da sau de a face). 

Convenţia care determină cuantumul despă-
gubirilor are următoarele trăsături:

• Este guvernată de principiul accesorium 
sequitur principale, iar această dependenţă se tra-
duce în raport de cauzele de nulitate şi stingere 
a convenţiei principale: nulitatea celei din urmă 
înseamnă şi nulitatea clauzei penale, reciproca 
nefi ind valabilă, şi stingerea obligaţiei principale 
prin orice cauză (inclusiv neexecutarea fortuită) 
atrage după sine stingerea obligaţiei accesorii, cu 
excepţia prevăzută de art. 1.538 alin. (5) C. civ. 
pentru cauza rezoluţiunii sau rezilierii, când s-a 
stipulat în convenţie dreptul creditorului de a 
păstra plata parţială într-o astfel de situaţie.

• Are scop cominatoriu, fi ind un mijloc de a 
determina debitorul să îşi execute obligaţia asu-
mată sub ameninţarea cuantifi cării consecinţelor 
negative ale conduitei sale culpabile. Dar acesta 
nu va putea niciodată să se libereze de executare 
oferind direct despăgubirea, căci obligaţia prin-
cipală nu se transformă într-o obligaţie alterna-
tivă prin stipularea unei clauze penale.

• Naşte un drept de opţiune. Doar pentru 
creditor. Debitorul rămâne ţinut de aceeaşi 
obligaţie asumată iniţial, fi ind decizia credito-
rului ce cale va urma mai departe, respectiv calea 
executării silite sau a executării clauzei penale ori 
declararea rezoluţiunii cu reţinerea celor prestate 
până atunci. Interesant de subliniat că deşi o 
evaluare anticipată prezintă o mare utilitate 
practică pentru creditorul obligaţiei neexecutate, 
totuşi fi ind o convenţie a părţilor, deci cu forţă 
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obligatorie, ea închide calea către o reparare a 
prejudiciului potrivit dreptului comun. Alegerea 
este într-adevăr la discreţia creditorului, dar este 
limitată.

• Se supune regulilor acordării de despăgubiri 
din dreptul comun. De fapt, dreptul de opţiune 
menţionat mai sus nu se naşte decât în prezenţa 
unei neexecutări culpabile, însă, ca excepţie, 
creditorul nu este obligat să dovedească exis-
tenţa sau întinderea prejudiciului. Este vorba de 
una din acele excepţii prevăzute de lege la care 
face trimitere art. 1.537 C. civ. Cât timp se afl ă în 
acord cu debitorul său, rezultând din stipularea 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), penalitatea 
astfel redusă trebuie însă să rămână superioară obligaţiei 
principale.

(3) Orice stipulaţie contrară se consideră nescrisă.

• Nu este o garanţie propriu-zisă. Desigur, 
prin scopul cominatoriu, rolul este de a-l de -
ter mina pe debitor să îşi respecte „cuvântul 
contractual”, mai ales dacă este sufi cient de 
oneroasă. Şi are caracter accesoriu, întocmai pre-
cum garanţiile personale şi reale, însă nu adaugă 
nimic la dreptul de gaj general. Deşi se poate 
spune că ameninţarea sa contribuie la execu-
tarea obligaţiei4, creditorul clauzei penale rămâne 

4 C. STĂTESCU, C. BÎRSAN, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a VIII-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 437.

acelei clauze penale, într-adevăr este inutil să i se 
pretindă creditorului să dovedească prejudiciul.

• Anihilează rolul instanţei. Regula este că 
instanţa nu poate interveni în niciun fel asupra 
cuantumului stabilit de părţi, conform art. 1.541 
alin. (1) C. civ. Există două excepţii care permit 
intervenţia instanţei pentru a restabili echilibrul 
contractual dacă acesta a fost afectat, în situaţia 
unei executări parţiale sau caracterului abuziv al 
clauzei penale:

(1) Instanţa nu poate reduce penalitatea decât atunci 
când:

a) obligaţia principală a fost executată în parte şi 
această executare a profi tat creditorului;

b) penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul 
ce putea fi  prevăzut de părţi la încheierea contractului.

un creditor chirografar, egal cu toţi ceilalţi cât 
priveşte urmărirea bunurilor debitorului său.

Recapitulând, clauza penală trece în prim-
plan dacă se întâmplă anterior şi succesiv alte 
două evenimente: neexecutarea obligaţiei prin-
cipale şi opţiunea favorabilă de aplicare în locul 
executării silite.

Supusă prevederilor clauzei penale este şi sti-
pulaţia contractuală prin care părţile prevăd că 
se va reţine cu titlu de daune-interese o presta-
ţie parţială în cazul rezoluţiunii contractului din 
culpa debitorului [art. 1.538 alin. (5) C. civ.]. 

EXEMPLU: 

Noi, vânzătorul şi cumpărătorul, am 
hotărât că în cazul rezoluţiunii contrac-

tului din culpa cumpărătorului pentru neplata 
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restului de preţ, vânzătorul este îndreptăţit să 
păstreze, cu titlu de clauză penală, sumele pri-
mite din preţ până la data rezoluţiunii.

De regulă, în practica notarială, clauza penală 
apare însoţind un pact comisoriu de ultim grad 
în contractele de vânzare având ca obiect bunuri 
imobile.

Interesant de analizat, pe fundalul dezvol-
tărilor imobiliare de locuinţe, cum poate opera 
stipularea unei clauze penale pentru următoarea 
situaţie. Apare tot mai uzuală practica prin care 
o persoană (A) înstrăinează către un dezvoltator 
imobiliar (B) terenul pe care aceasta urmează să 
edifi ce un ansamblu rezidenţial, iar părţile stabi-
lesc în contraprestaţie că dezvoltatorul va fi  obli-
gat să plătească, într-un anumit termen, o sumă 
de bani cu titlu de preţ şi să îi transmită propri-
etarului terenului dreptul de proprietate asupra 
unui apartament la fi nalul edifi cării ansamblului. 
În acest caz, apare că actul va genera mai multe 
efecte juridice care sunt în egală măsură deter-
minante pentru A: primirea unei sume de bani 
cu titlu de preţ, dar şi primirea unei proprietăţi. 
Practic, ne afl ăm în ipoteza în care o parte din 
teren a fost înstrăinată prin vânzare, iar cealaltă 
parte a făcut obiectul unui schimb cu un bun 
viitor. 

Dacă însă părţile convin că în contraprestaţie 
pentru dreptul de proprietate se va plăti un preţ, 
pot conveni printr-o stipulaţie expresă că, dacă 
până la data stabilită această obligaţie nu va fi  
executată, evaluarea neexecutării acestei obliga-
ţii va corespunde valorii dreptului de proprietate 
asupra a două apartamente, de exemplu. Astfel, 
ne afl ăm în prezenţa unui contract de vânza-
re-cumpărare cu o clauză penală având ca obiect 
o obligaţie de a da. Dacă A optează în sensul aco-
peririi prejudiciului conform stipulaţiei respec-
tive, B va ajunge să presteze o altă obligaţie – de 
a transfera dreptul de proprietate asupra celor 
două apartamente – decât cea la care se obligase 
iniţial. În acest caz, motivul determinant pentru 
A, scopul pentru care a încheiat contractul, este 
de a primi preţul, contractul fi ind de vânzare, şi 
doar în subsidiar, pe fondul neexecutării aces-
tei obligaţii, poate decide că interesul său este 
să devină proprietarul apartamentelor şi să nu 

execute silit debitorul pentru obligaţia de plată 
a preţului. 

În fi ne, art. 1.539 C. civ. reglementează 
problema cumulului cu executarea în natură, de 
unde se desprind următoarele:

Dacă a fost prevăzută clauza penală pentru 
neexecutarea obligaţiei, atunci:

• nu poate fi  cumulată cu executarea silită în 
natură (ar fi  vorba de o dublă executare);

• poate fi  cumulată cu executarea parţială în 
natură şi poate fi  redusă;

• poate fi  cumulată cu daune-interese mora-
torii, dacă există şi întârziere.

Dacă a fost prevăzută clauza penală pentru 
executare necorespunzătoare (din punctul de 
vedere al timpului sau locului stabilit pentru exe-
cutare, cum rezultă din textul legal), atunci:

• se poate cumula cu executarea silită în 
natură;

• se poate cumula cu daune-interese com-
pensatorii;

• se poate cumula cu executarea parţială, dacă 
fusese stipulată pentru întârziere în executare.

Atât clauzele limitative de răspundere, cât şi 
clauza penală au ca scop stabilirea anticipată a 
întinderii răspunderii. 

Între cele două există deosebiri substanţiale:
a) clauza penală are scop cominatoriu, iar 

clauzele limitative de răspundere nu au acest 
caracter;

b) stipularea unei clauze penale este în intere-
sul creditorului, pe când clauzele limitative de 
răspundere vin să protejeze debitorul;

c) în cazul clauzei penale instanţa nu va 
evalua prejudiciul, ci poate obliga debitorul doar 
la plata sumei predeterminate; în cazul clauzelor 
limitative de răspundere, judecătorul va evalua 
prejudiciul, însă chiar dacă valoarea prejudi-
ciului produs efectiv este mai mare, debitorul 
va fi  obligat la plată în limita maximă a celor 
prevăzute în contract. 

„O sumă de bani sau alte bunuri fungibile”

Arvuna este defi nită în Codul civil împre-
ună cu clauza penală, tot în cadrul secţiunii ce 
tratează evaluarea prejudiciului, şi această con-
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venţie fi ind o formă de asigurare împotriva ris-
cului neexecutării. Conform defi niţiilor legiui-
torului poate fi  de două feluri: confi rmatorie şi 
penalizatoare. Asemeni clauzei penale, ea este o 
convenţie accesorie, supusă regulilor care guver-
nează încheierea convenţiilor şi nu este necesară 
probarea prejudiciului. În ceea ce priveşte con-
diţia culpei – trebuie dovedită în cazul arvunei 
confi rmatorii şi este prezumată în cazul arvunei 
penalizatorii. 

Indiferent de tipul de arvună, aceasta poate 
consta doar într-un anumit tip de prestaţie – o 
sumă de bani sau alte bunuri fungibile – avan-
sată celeilalte părţi contractuale, a cărei soartă 
depinde de evoluţia relaţiei contractuale. Părţile 
trebuie să determine ca atare faptul că această 
prestaţie în bani sau alte bunuri fungibile este 
arvună printr-o clauză expresă în contract.

Art. 1.544 Arvuna confi rmatorie
(1) Dacă, la momentul încheierii contractului, o 

parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani 
sau alte bunuri fungibile, în caz de executare arvuna 
trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau, după 
caz, restituită.

(2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obli-
gaţia fără justifi care, cealaltă parte poate declara rezo-
luţiunea contractului, reţinând arvuna. Atunci când 
neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, 
cealaltă parte poate declara rezoluţiunea contractului şi 
poate cere dublul acesteia.

(3) Creditorul obligaţiei neexecutate poate însă opta 
pentru executare sau pentru rezoluţiunea contractului şi 
repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.

Art. 1.545 Arvuna penalizatoare
Dacă în contract este stipulat expres dreptul uneia 

dintre părţi sau dreptul ambelor părţi de a se dezice de 
contract, cel care denunţă contractul pierde arvuna dată 
sau, după caz, trebuie să restituie dublul celei primite.

Dacă rolul clauzei penale este strict acela de a 
evalua anticipat prejudiciul, s-ar putea considera, 
urmărind cele două defi niţii legale, că arvuna ar 
servi scopuri diferite în funcţie de intenţia păr-
ţilor.

Arvuna confi rmatorie (arha confi rmatoria) re -
pre  zintă semnul încheierii contractului şi garan-
ţia executării acestuia şi este parte a prestaţiei 
celui care a avansat-o, urmând a se imputa din 
prestaţia la care această parte s-a obligat, în caz 
de executare. Dacă intervine neexecutarea, ace-
eaşi clauză prevede şi sancţiunea.

Arvuna penalizatoare (arha poenitentialis) 
reprezintă preţul denunţării unilaterale de con-
tract, dacă acest drept a fost prevăzut expres în 
contract. Acest drept poate fi  specifi cat în favoa-
rea uneia sau ambelor părţi. Urmare a dezicerii, 
pentru cealaltă parte această clauză are o funcţie 
compensatorie aparte – reprezintă indemnizaţia 
de imobilizare a bunului pentru toată perioada 
de la încheierea contractului şi până în momen-
tul dezicerii5.

Deşi formal, clauza este de două tipuri, sco-
pul fi nal al arvunei este unul de penalizare a con-
duitei contractuale pentru fi ecare parte. Putem 
spune că izvorul penalizării este diferit: neexe-
cutarea culpabilă („fără justifi care”) în cazul 
arvunei confi rmatorii şi denunţarea unilaterală 
pentru arvuna penalizatoare.

Fără a deosebi ce conduită sancţionează, păr-
ţile sunt pe picior de egalitate cât priveşte cuan-
tumul penalităţii: cea care avansează suma de 
bani sau bunurile fungibile le pierde dacă este în 
culpă sau se răzgândeşte; partea care le-a primit 
restituie dublul dacă este în culpă sau se răzgân-
deşte.

Totuşi, în funcţie de tipul de arvună specifi cat, 
este important de observat că drepturile credito-
rului nu sunt aceleaşi. În cazul arvunei-garanţie, 
acesta are dreptul de opţiune între executare şi 
rezoluţiune, pe când dacă s-a stipulat o clauză 
de arvună pentru denunţare unilaterală, atunci 
creditorul va putea cere doar benefi ciul acestei 
arvune, fără a mai putea solicita executarea con-
tractului.

Tot din textul legal rezultă şi o importantă 
deosebire între arvuna confi rmatorie şi clauza 
penală. Aceasta rezidă în faptul că legiuitorul 
permite expres, în caz de rezoluţiune pentru 
neexecutare, dreptul creditorului de a cere repa-

5 L. POP, I. F. POPA, S. I. VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 320.
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rarea prejudiciului conform dreptului comun 
în art. 1.544 alin. (3) C. civ. Soluţia pare că este 
justifi cată de considerentul menţinerii unui echi-
libru între părţi: pe când clauza penală este o 
evaluare globală a prejudiciului şi leagă astfel 
părţile, arvuna confi rmatorie reprezintă valoric 
doar o parte a prestaţiei ce ar fi  urmat (avans în 
caz de executare) şi ar fi  inechitabil pentru par-
tea contractuală care a primit-o să se considere 
că reprezintă o evaluare anticipată integrală şi 
prejudiciul suferit se rezumă la această valoare. 
Există autori care consideră că repararea preju-
diciului potrivit dreptului comun poate avea loc 
doar cu titlu de excepţie – atunci când creditorul 
optează pentru executarea în natură şi se solicită 
şi daune-interese pentru întârzierea în executare; 
altfel, arvuna se identifi că aproape integral cu 
executarea prin echivalent6. 

EXEMPLE7:

Clauză de arvună confi rmatorie
În cazul neexecutării din culpă a 

obligaţiei de către partea care a dat arvuna, 
cealaltă parte este îndreptăţită să o reţină; 
dacă contractul nu este executat din culpa 
părţii care a primit arvuna, atunci cealaltă 
parte, dacă cere rezoluţiunea, are dreptul la 
dublul arvunei date.

Clauză de arvună penalizatoare
Noi, părţile am hotărât că fi ecare dintre 

noi are dreptul să se dezică de prezentul 
contract. Astfel, partea care a dat arvuna o 
va pierde dacă va denunţa unilateral con-
tractul; dacă partea care a primit arvuna va 
denunţa unilateral contractul, va fi  ţinută să 
restituie dublul sumei primite celeilalte părţi, 
în temeiul art. 1.545 C. civ. 

În orice caz, arvuna urmează a se restitui 
atunci când contractul încetează din cauze ce 
nu atrag răspunderea vreuneia dintre părţi.

Clauza de arvună este întâlnită cel mai 
des în practica notarială sub forma sa con-
fi rmatorie, în cadrul promisiunii bilaterale 
de vânzare-cumpărare.

Caracteristici ale răspunderii civile con-
tractuale. Deosebirile de alte drepturi ale cre-
ditorului:

1. Daunele-interese se pot acorda indiferent 
de gravitatea neexecutării.

2. Este necesară vinovăţia debitorului şi exis-
tenţa prejudiciului (care nu trebuie dovedit în 
cazul evaluării sale convenţionale).

3. Se stabilesc în bani (deşi stabilirea în bani 
pare a fi  doar de natura acestei răspunderi cât 
timp părţile pot conveni şi alte prestaţii echiva-
lente prin intermediul clauzei penale sau al arvu-
nei).

4. Pot fi  cumulate cu orice alt remediu pentru 
neexecutare (excepţie face situaţia neexecută-
rii fortuite, fi ind incompatibile din cauza lipsei 
vinovăţiei).

5. Acordarea de daune-interese, spre deo-
sebire de alte drepturi ale creditorului, nu este 
condiţionată de acordarea unui termen supli-
mentar pentru executare.

Această ultimă trăsătură rezultă indirect din 
interpretarea art. 1.522 alin. (4) C. civ. conform 
căruia până la expirarea termenului prevăzut la 
alin. (3), creditorul poate suspenda executarea propriei 
obligaţii, poate cere daune-interese, însă nu poate 
exercita celelalte drepturi […], din care se deduce 
lipsa obligativităţii. Bineînţeles, legiuitorul poate
impune expres pentru anumite forme de 
răspundere contractuală această condiţie (ex. 
art. 1.709 C. civ. care prevede obligaţia cumpă-
rătorului de a aduce viciile ascunse la cunoştinţa 
vânzătorului într-un termen rezonabil, sub sanc-
ţiunea decăderii). 

Aşadar, până la expirarea termenului din noti-
fi care, creditorul poate cere daune-interese, dar 
nu poate să solicite executarea silită a obligaţiei, 
rezoluţiunea sau rezilierea ori reducerea propriei 
prestaţii sau să uzeze de alte mijloace legale pen-
tru realizarea dreptului său, cu excepţia cazului 
când există o prevedere legală care să îi permită 
acest lucru ori dacă debitorul îl informează că 
nu intenţionează să îşi execute obligaţiile în ter-
menul stabilit. 

6 L. POP, I. F. POPA, S. I. VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 321.
7 Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Obligaţiile în activitatea notarială, Ed. Notarom, Bucureşti, 2015, p. 177.
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În contextul vechiului Cod civil8, se consi-
dera că punerea în întârziere era obligatorie pen-
tru activarea răspunderii contractuale civile9. 

Cu toate că în prezent nu mai apare ca o 
precondiţie, este neîndoielnic că poate susţine 
cauza creditorului, în sensul că în acest mod va 
putea proba mai uşor neexecutarea. 

II. PUNEREA ÎN ÎNTÂRZIERE

Acordarea unui termen suplimentar pen-
tru executare este reglementată prin art. 1.522 
C. civ., iar în art. 1.523 C. civ. se găsesc cazurile 
în care debitorul se afl ă de drept în întârziere.

Regula este acordarea termenului suplimen-
tar, întârzierea de drept este excepţia. Rezultă 
două moduri de operare: de drept sau la cererea 
creditorului, prin manifestarea sa unilaterală de 
voinţă. 

Conform art. 1.523 C. civ., debitorul obli-
gaţiei neexecutate se afl ă de drept în întârzi-
ere atunci când:

1. s-a stipulat că simpla împlinire a ter-
menului stabilit pentru executare produce 
un asemenea efect;

2. în cazurile anume prevăzute de lege;
3. obligaţia nu putea fi  executată în mod 

util decât într-un anumit timp, pe care debi-
torul l-a lăsat să treacă, sau când nu a execu-
tat-o imediat, deşi exista urgenţă;

4. prin fapta sa, debitorul a făcut imposi-
bilă executarea în natură a obligaţiei sau când 
a încălcat o obligaţie de a nu face;

5. debitorul şi-a manifestat în mod neîn-
doielnic faţă de creditor intenţia de a nu 
executa obligaţia sau când, fi ind vorba de o 
obligaţie cu executare succesivă, refuză ori 
neglijează să îşi execute obligaţia în mod 
repetat;

6. nu a fost executată obligaţia de a plăti o 
sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii 
unei întreprinderi;

7. obligaţia se naşte din săvârşirea unei 
fapte ilicite extracontractuale.

În aceste cazuri, dacă obligaţia devine sca-
dentă după decesul debitorului, moştenitorii 
acestuia nu sunt în întârziere decât după trecerea 
a 15 zile de la data la care creditorul i-a notifi -
cat sau, după caz, de la data notifi cării curatoru-
lui desemnat în condiţiile art. 1.136 C. civ. (este 
vorba despre situaţia numirii unui curator de 
către notarul public competent).

Cazurile în care debitorul se afl ă de drept în 
întârziere trebuie dovedite de creditor. Orice 
declaraţie sau stipulaţie contrară se consideră 
nescrisă. 

Este recomandabil ca notarii publici să pună 
în vedere părţilor că simpla ajungere la sca-
denţă a obligaţiilor nu este echivalentă cu a fi  
de drept în întârziere, chiar dacă părţilor li s-ar 
părea rezonabil să fi e aşa. Informaţiile cu care 
se prezintă adeseori în faţa notarului trebuie cla-
rifi cate pentru a le servi cât mai bine şi corect 
interesele, astfel că este necesară informarea că 
o menţiune expresă în acest sens în actul nota-
rial înseamnă că ajungerea la scadenţă produce 
prin ea însăşi efectul punerii în întârziere. Prin 
aducerea la cunoştinţă a acestei posibilităţi, al 
cărei efect părţile îl consideră în mod eronat 
de la sine înţeles, se poate creşte numărul de 
utilizări al acestei prerogative legale, aceea de a 
stabili ca esenţial termenul contractual pentru 
executare. În practică, sunt destul de rare cazu-
rile în care se reglementează direct acest aspect, 
de regulă are loc când punerea în întârziere de 
drept este inerentă prevederii în contract a unui 
pact comisoriu de ultim grad. Sau, din contră, 
părţile pot stipula expres necesitatea şi modalita-
tea acordării unui termen suplimentar, înainte ca 
partea prejudiciată să poată trece la executarea 
silită sau să ceară rezoluţiunea. 

Cât priveşte punerea în întârziere de către 
creditor, aceasta constă în obligaţia acestuia de 
a acorda peste scadenţa iniţială un nou termen 
de executare debitorului, o a doua şansă de a-şi 
respecta obligaţiile, dacă la momentul scadenţei 
nu au fost executate.

8 Art. 1.079 vechiul C. civ.: Dacă obligaţia consistă în a da sau în a face, debitorul se va pune în întârziere prin o notifi care ce 
i se va face prin tribunalul domiciliului său.

9 C. STĂTESCU, C. BÎRSAN, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a VIII-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 349.
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Formalităţile acordării termenului suplimen-
tar sunt redate cu claritate de prevederile legale. 
Astfel, forma pe care o poate îmbrăca este:

• notifi care scrisă, comunicată prin execu-
tor judecătoresc sau orice mijloc care asigură 
dovada comunicării, dacă prin lege sau contract 
nu se prevede altfel. Părţile pot stabili în con-
cret în cuprinsul contractului care va fi  mijlocul 
de comunicare (scrisoare recomandată, curier 
rapid, fax etc.);

• cerere de chemare în judecată, cu dezavan-
tajul că termenul rezonabil nu este stabilit direct 
de creditor, iar dacă obligaţia va fi  executată în 
termenul rezonabil calculat de la data comunică-
rii acestei cereri către debitor şi până la etapa 
dezbaterilor, cheltuielile de judecată rămân în 
sarcina creditorului.

Conţinutul notifi cării trebuie să facă trimi-
tere la acest termen rezonabil, indicat explicit de 
către creditor, „ţinând seama de natura obligaţiei 
şi de împrejurări”. În caz contrar, rămâne la lati-
tudinea debitorului care va fi  perioada conside-
rată de acesta convenabilă, calculată de la data 
comunicării, tot ţinând seama de natura obliga-
ţiei şi de împrejurări, fără însă a abuza de această 
omisiune a creditorului.

Art. 1.524 C. civ. prevede expres că dacă debi-
torul a oferit când se cuvenea (adică la scadenţă), 
prestaţia datorată, chiar în lipsa punerii în întâr-
ziere a creditorului (procedură prevăzută de art. 
1.510 – 1.515 C. civ.), iar acesta a refuzat primirea 
fără temei, atunci debitorul nu este în întârziere. 
Totuşi nu se face nicio menţiune despre cum se 
probează o astfel de ofertă de executare. 

Efectele punerii în întârziere:
• faţă de debitor – art. 1.525 C. civ. statuează 

că debitorul răspunde, de la data la care se afl ă în întâr-
ziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, 
cu excepţia situaţiei în care cazul fortuit îl liberează pe 
debitor de însăşi executarea obligaţiei;

• faţă de creditor – suspendă toate drepturile 
creditorului în caz de neexecutare, cu excepţia 
invocării excepţiei de neexecutare sau dreptului 
la daune-interese şi probează indirect refuzul 
debitorului de executare. 

De asemenea, art. 1.526 C. civ. prevede că 
punerea în întârziere a unuia dintre codebitorii 
solidari produce efecte şi în privinţa celorlalţi, 
iar corelativ, notifi carea făcută de unul dintre 

creditorii solidari produce, tot astfel, efecte şi în 
privinţa celorlalţi creditori.

În lumina actualelor reglementări, putem 
spune despre creditor că este un protejat al 
acestora. Drepturile cu care este înzestrat în caz de 
neexecutare vin să îi confere toată siguranţa că va 
accede la satisfacţia căutată. Stăpân al remediilor, 
îşi poate manifesta opţiunea fără cenzură şi chiar 
reveni asupra ei. Dintre acestea, plata daunelor-
interese este un mijloc atractiv care, deşi nu 
asigură o executare întocmai, determină cel puţin 
o reconstituire valorică a prestaţiei, având şi însu-
şirea esenţială de a fi  un mijloc cumulabil cu alte 
prerogative ale creditorului. Iar stabilirea pe cale 
convenţională a mecanismului răspunderii civile 
contractuale poate ajuta la sporirea gradului de 
control şi confort cât priveşte raporturile juridice 
dintre părţi. În acest sens, contribuţia notarilor 
publici are capacitatea de a se dovedi importantă, 
printr-o consiliere activă a solicitanţilor care să 
le faciliteze exprimarea unor opinii pertinente 
cu referire la dispoziţii precum clauza penală, 
arvuna sau clauze de modifi care a răspunderii, 
dar care să şi ilustreze avantajele şi dezavantajele 
unei astfel de anticipări. Pentru că a se asigura că 
drepturile părţilor au fost cât mai bine reprezen-
tate, iar obligaţiile în deplină cunoştinţă de cauză 
asumate este un mod veritabil de a evita o stare 
confl ictuală între acestea şi, de altfel, o premisă a 
profesiei de notar. 

Notar public Raluca BUNEA
Camera Notarilor Publici Bucureşti
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parcursul ultimilor 2 ani, legiuitorul român a acor-
dat o atenţie deosebită persoanelor fi zice afl ate în 
difi cultate fi nanciară, adoptând o serie de reglemen-

tări menite a rezolva situaţia în care se afl ă aceştia şi, implicit, a 
stinge datoriile pe care debitorii le au către creditori.

În acest sens, au fost adoptate două acte normative care vin 
în sprijinul redresării situaţiei fi nanciare a persoanelor care se 
afl ă în imposibilitate materială de a-şi mai onora obligaţiile pe 
care le au în raport cu unul sau mai mulţi creditori:

1. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fi zice, denumită în continuare „Legea insolvenţei persoanelor 
fi zice” sau „Legea nr. 151/2015”, care va intra în vigoare la data 
de 1 ianuarie 20181;

2. Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, denumită în continu-
are „Legea dării în plată” sau „Legea nr. 77/2016”, care a intrat 
în vigoare la data de 13 mai 2016.

Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fi zice a 
apărut din nevoia de reglementare a unei proceduri colective 
menite să conducă, pe de o parte, la redresarea situaţiei fi nanciare 
a unui debitor persoană fi zică, de bună-credinţă, iar pe de altă 
parte, la acoperirea, într-o măsură cât mai mare, a pasivului 
acestuia şi la descărcarea de datorii.

Legea privind darea în plată se aplică numai rapor-
turilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de cre-
dit, instituţiile fi nanciar nebancare sau cesionării crean-
ţelor deţinute asupra consumatorilor.

Aşa cum bine se poate observa la o simplă analiză a 
scopului reglementării, cele două acte normative men-
ţionate mai sus se suprapun oarecum pe segmentul 
ce vizează stingerea datoriei debitorului, în calitate de 

Legea dării în plată versus Legea 
privind procedura insolvenţei 
persoanelor fi zice – o alegere 
a debitorului între necesitate 

şi oportunitate

Pe

1 Termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 115/2015 a fost prorogat la data de 1 ianuarie 2018 prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fi zice, 
publicată în M. Of. nr. 614 din 28 iulie 2017.
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consumator, faţă de creditor – instituţie de cre-
dit sau instituţie fi nanciar nebancară. Sub acest 
aspect, Legea nr. 151/2015 are o sferă de apli-
care mult mai largă, în sensul în care calitatea de 
debitor o poate avea orice persoană fi zică, nu 
doar consumatorul, iar creditor poate fi  orice 
persoană fi zică sau juridică, titular al unui drept 
de creanţă împotriva averii debitorului şi nu 
doar o instituţie de credit sau o instituţie fi nan-
ciar nebancară.

În acest sens se pune întrebarea: care lege îi 
este mai favorabilă unui debitor care doreşte 
să-şi onoreze obligaţiile pe care le are faţă 
de un creditor şi, implicit, să stingă datoria 
pe care o are faţă de acesta?

Răspunsul la o asemenea întrebare trebuie 
analizat în raport cu mai multe elemente dintre 
care se pot enumera: situaţia fi nanciară concretă 
pe care o are debitorul la momentul exprimării 
intenţiei de a opta pentru una dintre cele două 
proceduri; veniturile curente pe care le reali-
zează; posibile venituri viitoare ce rezultă din-
tr-un contract sau dintr-o anumită calitate pe 
care o are debitorul (un contract în care debito-
rul uneia dintre cele două proceduri are calitatea 
de creditor, iar termenul de scadenţă este în vii-
tor; o moştenire pe care urmează să o dobân-
dească în considerarea faptului că există deja un 
proces pe rolul unei instanţe judecătoreşti între 
prezumtivii moştenitori, iar debitorul are calita-
tea de moştenitor etc.).

Pentru a putea formula un răspuns conclu-
dent la întrebarea de mai sus, este important să 
analizăm atât aspectele pozitive, cât şi pe cele 
negative pe care le prezintă fi ecare act normativ 
în parte, urmând a evidenţia benefi ciile fi ecărei 
legi în raport cu situaţia concretă de difi cultate 
fi nanciară în care se afl ă un anumit debitor.

I. Legea insolvenţei persoanelor fi zice 
presupune acordarea unei şanse debitorilor de 
bună-credinţă de redresare a situaţiei fi nanciare, 
prin intermediul unui plan de rambursare a dato-
riilor ori prin lichidare de active. În prima ipo-

teză enunţată, dacă îndeplineşte toate condiţiile 
prevăzute de lege pentru a benefi cia de această 
procedură, în urma analizării de către adminis-
tratorul procedurii a situaţiei sale locative, debi-
torul de bună-credinţă poate păstra imobilul în 
care locuieşte, doar dacă respectă întocmai pla-
nul de rambursare a datoriilor aprobat de către 
creditorii acestuia. 

Astfel, spre deosebire de Legea dării în plată, 
unde debitorul optează pentru predarea imobi-
lului achiziţionat în schimbul stingerii datoriei, 
Legea insolvenţei persoanelor fi zice oferă 
posibilitatea debitorului de a păstra propri-
etatea imobilului în care locuieşte. 

Totuşi, în acest caz, nu trebuie ignorat un 
aspect nu tocmai favorabil care se referă la facto-
rul „timp”. Astfel, în situaţia în care un debitor 
optează pentru procedura insolvenţei persoane-
lor fi zice, acesta va fi  ţinut sub supraveghere, 
pentru îndeplinirea planului de rambursare a 
datoriilor, o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii executării cu încă 12 luni, conform 
art. 25 alin. (5) din lege2. 

Pe durata celor 5 ani, debitorul este ţinut 
atent sub observaţie de către administratorul 
procedurii, fi ind obligat să comunice în perma-
nenţă cu acesta şi să raporteze toate cheltuielile 
semnifi cative pe care le face, având obligaţia 
permanentă de a administra veniturile de care 
dispune cu maximă diligenţă. Astfel, potrivit 
art. 37 din Legea insolvenţei persoanelor fi zice, 
pe durata procedurii de insolvenţă pe bază de 
plan de rambursare a datoriilor, debitorul are o 
serie importantă de obligaţii:

a) să coopereze activ cu comisia de insol-
venţă şi cu administratorul procedurii şi să pună 
la dispoziţia acestora informaţiile şi înscrisurile 
solicitate, în vederea verifi cării respectării con-
diţiilor pentru deschiderea procedurii, elaborării 
planului de rambursare a datoriilor şi evaluării 
modului de executare a acestuia;

b) să efectueze plăţile către creditori la terme-
nele stabilite în planul de rambursare a datoriilor 
şi să execute orice alte măsuri prevăzute în plan;

2 Art. 25 alin. (5) din Legea nr. 151/2015, cu modifi cările ulterioare, prevede: „Durata de executare a planului este de 
maximum 5 ani de la data rămânerii defi nitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare 
a datoriilor. Debitorul şi creditorii săi pot prevedea în plan şi posibilitatea prelungirii executării cu cel mult 12 luni, în condiţiile 
stabilite în plan.”
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c) să comunice administratorului procedu-
rii, trimestrial, o situaţie cu privire la executarea 
planului de rambursare la care să anexeze dove-
zile referitoare la plăţile efectuate, precum şi o 
situaţie cu privire la orice alte acte supuse supra-
vegherii administratorului procedurii, şi, respec-
tiv, comisiei de insolvenţă; aceste situaţii vor fi  
comunicate creditorilor de către administratorul 
procedurii;

d) să desfăşoare, în condiţiile legii, potrivit 
abilităţilor şi pregătirii sale profesionale, o acti-
vitate producătoare de venituri sau să caute un 
loc de muncă mai bine remunerat, iar în situaţia 
pierderii locului de muncă, din motive neimpu-
tabile, să depună toată diligenţa rezonabilă pen-
tru obţinerea unui nou loc de muncă;

e) să informeze administratorul procedurii 
cu privire la obţinerea oricăror venituri supli-
mentare faţă de nivelul estimat în planul de ram-
bursare, precum şi cu privire la orice reducere a 
salariului sau a oricăror altor venituri estimate;

f) să informeze administratorul procedurii cu 
privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din 
moşteniri sau donaţii, de bunuri sau servicii a 
căror valoare depăşeşte salariul minim pe eco-
nomie;

g) să participe la cursuri/programe de edu-
caţie fi nanciară organizate în aplicarea prezentei 
legi;

h) să informeze administratorul procedurii 
cu privire la orice schimbare a domiciliului sau a 
reşedinţei principale, nu mai târziu de 5 zile de la 
producerea schimbării.

După cum se poate observa, toate aceste 
obligaţii sunt oarecum destul de greu de îndepli-
nit de către un debitor care nu are cultura rigu-
rozităţii în administrarea propriilor venituri. 

Pe durata executării planului de rambursare, 
debitorul poate încheia, fără acordul adminis-
tratorului procedurii, orice acte referitoare la 
bunurile neurmăribile, precum şi orice acte 
care sunt necesare pentru întreţinerea sa şi a per-
soanelor afl ate în întreţinerea sa, în limita chel-
tuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel 
de trai rezonabil. În ceea ce priveşte bunurile 
urmăribile, debitorul va putea face, fără acor-
dul administratorului procedurii, doar acte de 

administrare şi conservare, care nu diminu-
ează şi nu pun în pericol valoarea acelui bun sau 
a altor bunuri ale debitorului.

Tot pe durata celor 5 ani, debitorul poate 
contracta noi împrumuturi doar cu acordul 
comisiei de insolvenţă, sesizată de administrato-
rul procedurii, şi numai pentru rezolvarea unei 
situaţii grave şi urgente de pericol pentru viaţa 
sau sănătatea sa ori a persoanelor afl ate în între-
ţinerea sa.

Dacă în planul de rambursare a datoriilor s-a 
prevăzut valorifi carea unor bunuri din averea 
debitorului, aceasta va fi  realizată de administra-
torul procedurii, dispoziţiile Codului de proce-
dură civilă aplicându-se în mod corespunzător, 
iar sumele astfel obţinute vor fi  distribuite în 
condiţiile Legii nr. 151/2015.

În cazul transferului de proprietate asupra 
unui bun imobil, debitorul informează notarul 
public cu privire la faptul că se afl ă într-o pro-
cedură de insolvenţă şi depune înscrisul consta-
tator al acordului administratorului procedurii la 
înstrăinare.

Din acest punct de vedere, prin comparaţie 
cu Legea dării în plată, valorifi carea bunurilor 
într-un cadru organizat creşte şansele de obţi-
nere a unui preţ mai bun în cadrul procedurii 
insolvenţei persoanelor fi zice.

Trebuie menţionat totuşi un factor de risc 
pe care îl are debitorul care apelează la proce-
dura insolvenţei pe bază de plan de rambursare, 
care constă în situaţia în care debitorul, din 
motive neimputabile lui, nu mai poate duce 
la îndeplinire planul. În acest caz, debitorul şi/
sau administratorul procedurii pot/poate adresa 
comisiei de insolvenţă o cerere de închidere a 
procedurii insolvenţei pe bază de plan de ram-
bursare şi de deschidere a procedurii judiciare 
de insolvenţă prin lichidare de active. „Comisia 
de insolvenţă, luând act de faptul că planul nu 
mai poate fi  pus în executare, înaintează cererea 
debitorului către instanţa competentă. Astfel, 
instanţa competentă, constatând neîndeplinirea 
planului din motive neimputabile debitorului, 
închide procedura insolvenţei pe bază de plan 



ST
U
D
II

anul XXI
nr. 3

28

de rambursare şi dispune deschiderea procedurii 
judiciare de insolvenţă prin lichidare de active.”3 

Mai mult, în cazul în care, din motive 
imputabile, debitorul nu execută sau execută 
cu întârziere ori incomplet măsurile incluse în 
plan, orice creditor, administratorul procedurii 
sau comisia de insolvenţă poate cere, de îndată, 
instanţei închiderea procedurii de insolvenţă. 
Prin aceeaşi cerere, creditorul poate solicita şi 
deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă 
prin lichidare de active. Constatând neîndeplini-
rea planului din motive imputabile debitorului, 
instanţa închide procedura insolvenţei pe bază 
de plan de rambursare şi, dacă toţi creditorii îşi 
exprimă acordul şi formulează o cerere în acest 
sens, poate dispune deschiderea procedurii judi-
ciare de insolvenţă prin lichidare de active.

În situaţia prezentată mai sus, debitorul nu 
benefi ciază de eliberarea de datorii reziduale 
prevăzută la art. 71 din lege şi este ţinut să 
acopere creanţele cuprinse în tabelul de creanţe, 
în integralitatea lor, inclusiv dobânzile şi pena-
lităţile care ar fi  curs dacă nu ar fi  operat sus-
pendarea de drept prevăzută la art. 34 alin. (3)4 

din lege, din care se scad sumele achitate, în 
următoarele situaţii: 

a) când creditorii curenţi ale căror creanţe nu 
au fost achitate, din motive neimputabile debi-
torului, cel puţin 90 de zile de la scadenţă cer 
deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă 
prin lichidare de active;

b) când instanţa, constatând neîndeplinirea 
planului din motive neimputabile debitorului, 
sesizată potrivit art. 43 alin. (1) sau (2)5 din lege, 
închide procedura insolvenţei pe bază de plan 
de rambursare şi dispune deschiderea procedurii 
judiciare de insolvenţă prin lichidare de active.

În raport cu toate aspectele menţionate 
mai sus, se poate trage concluzia că o per-
soană care nu doreşte să fi e ţinută atent sub 
observaţie de către administratorul pro ce-
durii, să fi e obligată să comunice în per ma-
nenţă cu acesta şi să raporteze toate chel-
tuielile semnifi cative pe care le face îşi poate 
manifesta intenţia de a da în plată unul sau 
mai multe imobile ipotecate în favoarea 
unuia sau mai multor creditori, în vederea 
stingerii obligaţiei care izvorăşte dintr-un 
contract de credit ipotecar. 

Aparent, debitorul care optează pentru darea 
în plată a unui imobil ar putea să benefi cieze de 
stingerea obligaţiei izvorâte dintr-un contract 
de credit ipotecar într-un timp scurt, procedura 
fi ind relativ uşor de urmat. Astfel, potrivit dis-
poziţiilor art. 5 din Legea nr. 151/2015, con-
sumatorul îi poate transmite creditorului, prin 
intermediul unui executor judecătoresc, al unui 
avocat sau al unui notar public, o notifi care prin 
care îl informează că a decis să îi transmită drep-
tul de proprietate asupra imobilului în vederea 
stingerii datoriei izvorând din contractul de cre-
dit ipotecar.

3 Art. 43 alin. (1) – (4) din Legea nr. 151/2015, cu modifi cările ulterioare, prevede: „(1) Dacă, din motive neimputabile 
debitorului, planul nu mai poate fi  dus la îndeplinire, debitorul și/sau administratorul procedurii pot/poate adresa comisiei de 
insolvență o cerere de închidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare și de deschidere a procedurii judiciare 
de insolvență prin lichidare de active. Comisia de insolvență, constatând că planul nu mai poate fi  executat, înaintează cererea 
debitorului către instanța competentă.” 

(2) Creditorii pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active dacă, din motive neimputabile 
debitorului, nu au fost efectuate plățile prevăzute în planul de rambursare cel puțin 6 luni de la scadență.

(3) Creditorii curenți ale căror creanțe nu au fost achitate, din motive neimputabile debitorului, cel puțin 90 de zile de la sca-
dență pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active.

(4) Constatând neîndeplinirea planului din motive neimputabile debitorului, instanța, sesizată potrivit alin. (1) sau (2), închide 
procedura insolvenței pe bază de plan de rambursare și dispune deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de 
active.

4 Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 151/2015: „De la data rămânerii defi nitive a tabelului de creanțe și până la rămânerea de-
fi nitivă a sentinței prin care s-a soluționat cererea de eliberare de datorii este suspendată de drept, în privința debitorului, curgerea 
dobânzilor, penalităților, majorărilor de întârziere, precum și a oricăror altor asemenea accesorii ale obligației de plată, cu excepția 
creanțelor care benefi ciază de cauze de preferință ale căror dobânzi și alte accesorii se calculează conform actelor din care rezultă 
creanța, în limita valorii bunului grevat de cauza de preferință.”

5 Art. 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 151/2015 prevăd: „(1) Dacă, din motive neimputabile debitorului, planul nu mai 
poate fi  dus la îndeplinire, debitorul și/sau administratorul procedurii pot/poate adresa comisiei de insolvență o cerere de închidere 
a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare și de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active. 
Comisia de insolvență, constatând că planul nu mai poate fi  executat, înaintează cererea debitorului către instanța competentă.

(2) Creditorii pot cere deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active dacă, din motive neimputabile 
debitorului, nu au fost efectuate plățile prevăzute în planul de rambursare cel puțin 6 luni de la scadență.”
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Potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea dării în 
plată, în termen de 10 zile de la data comuni-
cării notifi cării în condiţiile de mai sus, credi-
torul poate contesta îndeplinirea condiţiilor 
de admisibilitate a procedurii reglementate de 
prezenta lege.

În situaţia în care se admite contestaţia for-
mulată de creditor, părţile vor fi  puse în situaţia 
anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de 
prezenta lege. În situaţia în care contestaţia este 
respinsă, în termen de 10 zile de la data respin-
gerii defi nitive a acesteia, creditorul are obliga-
ţia să se prezinte, în conformitate cu notifi carea 
prealabilă a debitorului, la notarul public indicat 
în cuprinsul acesteia. 

Faţă de aspectele menţionate mai sus, se 
poate trage concluzia potrivit căreia manifesta-
rea intenţiei debitorului de a da în plată un imo-
bil ipotecat este necesară nu însă şi sufi cientă 
pentru stingerea obligaţiei care izvorăşte din-
tr-un contract de credit ipotecar. Astfel, numai 
în situaţia în care creditorul răspunde favorabil 
invitaţiei transmise de debitor sau, în cazul în 
care formulează contestaţie, aceasta este res-
pinsă, or în situaţia în care instanţa pronunţă o 
hotărâre prin care constată stingerea obligaţiilor 
debitorului şi transmiterea dreptului de propri-
etate către creditor, se poate spune că debitorul 
benefi ciază de procedura prevăzută de Legea 
dării în plată. 

Aşa cum am menţionat deja, în situaţia în 
care se admite contestaţia formulată de creditor, 
părţile vor fi  puse în situaţia anterioară îndeplini-
rii demersurilor prevăzute de Legea nr. 77/2016.

În prezent, majoritatea creditorilor optează 
pentru contestarea îndeplinirii condiţiilor de 
admisibilitate a procedurii dării în plată în lumina 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 623 din 25 octombrie 
2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dis-
poziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), 
art. 6 – 8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 
şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţi-
ilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul 
său.6

Astfel, Curtea Constituţională a apreciat 
că, în caz de neînţelegere între părţi, evaluarea 
existenţei situaţiei neprevăzute (condiţie obiec-
tivă) şi a efectelor sale asupra executării 
contractului, a bunei-credinţe în exercita-
rea drepturilor şi obligaţiilor contractuale 
ale părţilor (condiţii subiective), precum şi a 
echităţii (ce presupune atât o latură obiectivă, 
cât şi una subiectivă) trebuie realizată cu maximă 
rigoare şi cade în sarcina instanţei judecă-
toreşti, organ care benefi ciază de garanţia de 
independenţă şi imparţialitate şi care, pe această 
cale, dobândeşte un rol important în determina-
rea condiţiilor de executare a contractului.

Curtea a reţinut că sub imperiul Codului 
civil din 1864 atât doctrina, cât şi practica au 
recunoscut posibilitatea aplicării teoriei imprevi-
ziunii în cazul în care un eveniment excepţional 
şi exterior voinţei părţilor ce nu putea fi  prevă-
zut în mod rezonabil de acestea la data încheierii 
contractului ar face excesiv de oneroasă execu-
tarea obligaţiei debitorului.

Aşadar, chiar dacă nu era consacrată in ter-
minis, din punct de vedere normativ, imprevi-
ziunea rezulta din însăşi reglementarea de 
principiu relativă la contracte, ea fi ind justi-
fi cată prin elementele de bună-credinţă şi echi-
tate ce caracterizează executarea contractelor. 
Condiţiile privind aplicarea impreviziunii au 
fost decelate în jurisprudenţă şi preluate în mare 
parte în Codul civil actual, într-o formă aproxi-
mativ identică (art. 1.271).

Impreviziunea intervine când în execu-
tarea contractului a survenit un eveniment 
excepţional şi exterior ce nu putea fi  pre-
văzut în mod rezonabil la data încheierii 
contractului în privinţa amplorii şi efectelor 
sale, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea 
obligaţiilor prevăzute de acesta. Astfel, contrac-
tul în sine presupune un risc inerent asumat în 
mod voluntar de cele două părţi ale contractului, 
în baza autonomiei lor de voinţă, principiu care 
caracterizează materia încheierii contractului, şi 
unul supraadăugat care nu a putut face obiectul 
in concreto al unei previzionări de către niciuna 
dintre acestea, risc care trece dincolo de puterea 

6 Publicată în M. Of. nr. 53/18.01.2017.
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de prevedere a cocontractanţilor şi care ţine de 
intervenirea unor elemente ce nu puteau fi  avute 
în vedere la momentul a quo.

Impreviziunea vizează numai riscul 
supraadăugat şi, în condiţiile intervenirii aces-
tuia, este menită să reamenajeze prestaţiile la 
care părţile s-au obligat în condiţiile noii reali-
tăţi economice/juridice. În consecinţă, Curtea 
reţine că revine, în primul rând, părţilor obligaţia 
de a renegocia contractul, iar, în al doilea rând, 
renegocierea trebuie să fi e una efectivă prin 
raportare la noua realitate.

Adaptarea contractului pe parcursul execută-
rii sale la noua realitate intervenită echivalează 
cu menţinerea utilităţii sociale a acestuia, mai 
precis permite executarea în continuare a con-
tractului prin reechilibrarea prestaţiilor. Însă, 
odată constatată depăşirea riscului inerent 
contractului şi survenirea celui supraadău-
gat, intervenţia asupra acestuia devine obli-
gatorie şi trebuie să fi e efectivă, fi e în sensul 
încetării, fi e în cel al adaptării sale noilor 
condiţii, ea producând efecte juridice pen-
tru viitor, prestaţiile deja executate rămânând 
câştigate contractului.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 8 
alin. (1) din Legea nr. 77/2016, în situaţia în care 
creditorul nu se conformează dispoziţiilor legii, 
debitorul poate cere instanţei să pronunţe o 
hotărâre prin care să se constate stingerea obli-
gaţiilor născute din contractul de credit ipotecar 
şi să se transmită dreptul de proprietate către 
creditor.

Astfel, instanţa judecătorească care, în condi-
ţiile legii, este independentă în aprecierea sa, va 
putea face aplicarea impreviziunii până la limita 
superioară impusă de Legea nr. 77/2016 (preda-
rea imobilului şi ştergerea datoriilor principale şi 
accesorii). Cu alte cuvinte, în lipsa acordului păr-
ţilor şi în temeiul art. 969 şi art. 970 din Codul 
civil din 1864, respectiv al Legii nr. 77/2016, 
instanţa judecătorească va pronunţa o hotă-
râre prin care va dispune fi e adaptarea con-
tractului în forma pe care o decide, fi e înce-
tarea sa.

Totodată, dreptul de a cere instanţei să 
constate stingerea datoriilor izvorâte din con-
tractele de credit aparţine şi consumatorului 
care a fost supus unei executări silite a imo-
bilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, 
de stadiul în care se afl ă ori de forma executării 
silite care se continuă contra debitorului.

Cu privire la acest aspect, Curtea Constituţi-
onală, prin Decizia nr. 639 din 27 octombrie 2016 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispo-
ziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 
şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obliga-
ţiilor asumate prin credite7, a considerat că „Legea 
nr. 77/2016 condiţionează stingerea tuturor 
datoriilor consumatorilor de transmiterea 
voluntară a dreptului de proprietate asupra 
bunului ipotecat din patrimoniul consuma-
torilor în cel al profesioniştilor. Acest efect 
rezultă nu doar din însăşi denumirea Legii 
nr. 77/2016 – Legea privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea stingerii obliga-
ţiilor asumate prin credite –, ci şi din art. 3 al 
acesteia, potrivit căruia «[...] consumatorul are 
dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din con-
tractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri 
suplimentare, prin darea în plată a imobilului 
ipotecat în favoarea creditorului, dacă în terme-
nul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului 
de credit nu ajung la un alt acord».”

Din coroborarea aspectelor reţinute de Curtea 
Constituţională la pct. 17 din decizie, reiese fap-
tul că dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Legea 
nr. 77/2016 se interpretează în sensul în 
care consumatorul benefi ciază de prevede-
rile Legii nr. 77/2016, numai în măsura în 
care stingerea tuturor obligaţiilor acestuia 
este condiţionată de transmiterea voluntară 
a dreptului de proprietate a bunului ipote-
cat din patrimoniul consumatorului în cel al 
profesionistului. 

Astfel, în lumina Deciziei nr. 639 din 27 octom-
brie 2016, mai exact ulterior datei de 12.01.2017, 
în situaţia în care consumatorul se afl ă în proce-
dura de executare silită, indiferent de stadiul în 
care se afl ă sau de forma executării silite, şi bunul 

7 Publicată în M. Of. nr. 35/12.01.2017.



STU
D
II

anul XXI
nr. 3

31

imobil a fost deja adjudecat, debitorul nu mai 
benefi ciază de prevederile Legii nr. 77/2016, 
lipsind elementul esenţial, şi anume „trans-
miterea voluntară a dreptului de proprietate 
a bunului ipotecat”. Pe cale de consecinţă, 
pentru a benefi cia de prevederile art. 8 alin. (5), 
se impune ca executarea silită a imobilului ipote-
cat să nu fi  fost fi nalizată prin adjudecarea aces-
tuia, fi ind necesar ca, la data promovării acţiu-
nii, dreptul de proprietate asupra imobilului să 
existe în continuare în patrimoniul debitorului.

II. Un alt aspect care se impune a fi  men-
ţionat pentru a scoate în evidenţă deosebirea 
dintre cele două proceduri se referă la situaţia 
unui debitor a cărui situaţie fi nanciară este 
iremediabil compromisă, iar pentru acope-
rirea pasivului nu ar fi  sufi cientă darea în 
plată a unui imobil. În acest caz, debitorul ar 
putea să formuleze o cerere la instanţa compe-
tentă pentru deschiderea procedurii judiciare de 
insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea 
nr. 151/2015, deschiderea procedurii judiciare 
de insolvenţă prin lichidare de active are urmă-
toarele efecte:

a) debitorul nu îşi mai poate exercita drep-
tul de dispoziţie asupra bunurilor urmăribile şi 
veniturilor urmăribile din averea sa;

b) se suspendă de drept executările silite indi-
viduale împotriva averii debitorului, dacă sus-
pendarea nu a operat anterior, ca efect al unei 
proceduri de insolvenţă pe bază de plan de ram-
bursare a datoriilor; suspendarea operează8:

1. până la rămânerea defi nitivă a sentinţei 
prin care s-a soluţionat cererea de eliberare de 
datorii;

2. până la închiderea procedurii, dispusă în 
condiţiile art. 64 alin. (2)9;

c) se suspendă prescripţia dreptului credito-
rilor de a cere executarea silită a creanţelor aces-

tora împotriva averii debitorului; suspendarea 
operează:

1. până la rămânerea defi nitivă a sentinţei 
prin care s-a soluţionat cererea de eliberare de 
datorii;

2. până la închiderea procedurii, dispusă în 
condiţiile art. 64 alin. (2);

d) dacă procedura se deschide potrivit art. 46 
lit. a) sau b) este suspendată de drept, în privinţa 
debitorului, până la rămânerea defi nitivă a sen-
tinţei prin care s-a soluţionat cererea de eliberare 
de datorii, curgerea dobânzilor, penalităţilor, 
majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror 
altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată, 
cu excepţia creanţelor care benefi ciază de cauze 
de preferinţă ale căror dobânzi şi alte accesorii 
se calculează conform actelor din care rezultă 
creanţa, în limita valorii bunului grevat de cauza 
de preferinţă. Dacă procedura insolvenţei prin 
lichidare de active a fost închisă în condiţiile 
art. 64 alin. (2), nu operează suspendarea curge-
rii dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întâr-
ziere, precum şi a oricăror altor asemenea acce-
sorii ale obligaţiei de plată.

Şi această procedură însă presupune anumite 
rigori pentru a putea opera stingerea datoriilor 
debitorului, în lipsa cărora debitorul nu bene-
fi ciază de eliberarea datoriilor reziduale. Astfel, 
potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. (2) din Legea 
nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii, dacă 
se descoperă că debitorul a încheiat acte sau 
a acţionat, în orice mod, în frauda creditorilor 
anterior deschiderii procedurii de insolvenţă 
sau pe durata acesteia, orice creditor poate 
solicita instanţei închiderea procedurii. În 
cazul în care toţi creditorii îşi exprimă acordul, 
procedura de insolvenţă prin lichidare de active 
poate continua, dar debitorul nu benefi ciază 
de eliberarea de datorii reziduale. În acest 
caz, debitorul este ţinut să acopere creanţele 
cuprinse în tabelul de creanţe, în integralitatea 
lor, inclusiv dobânzile şi penalităţile care ar fi  

8 Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) lit. b) măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor și/sau 
terților garanți.

9 Art. 64 alin. (2) din Legea nr. 151/2015 prevede: „În orice stadiu al procedurii, dacă se descoperă că debitorul a încheiat 
acte sau a acționat, în orice mod, în frauda creditorilor anterior deschiderii procedurii de insolvență sau pe durata acesteia, orice 
creditor poate solicita instanței închiderea procedurii. Cererea este soluționată cu citarea tuturor creditorilor. În cazul în care toți 
creditorii își exprimă acordul, procedura de insolvență prin lichidare de active poate continua, dar debitorul nu benefi ciază de eli-
berarea de datorii reziduale. În acest caz, debitorul este ținut să acopere creanțele cuprinse în tabelul de creanțe, în integralitatea 
lor, inclusiv dobânzile și penalitățile care ar fi  curs dacă nu ar fi  operat suspendarea prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. d).”
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curs dacă nu ar fi  operat suspendarea prevăzută 
la art. 50 alin. (1) lit. d)10. 

Având în vedere dispoziţiile legale menţio-
nate mai sus cu privire la procedura judiciară de 
insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului, 
se impune precizarea potrivit căreia, în cazul 
în care situaţia fi nanciară a unui debitor este 
iremediabil compromisă, acesta nu va putea 
benefi cia de prevederile Legii dării în plată 
pentru stingerea tuturor datoriilor, ci doar 
de cele ale Legii insolvenţei persoanelor 
fi zice, întrucât Legea nr. 77/2016 prevede posi-
bilitatea stingerii doar a datoriilor izvorâte din 
contractele de credit, nu şi a altor datorii pe care 
le are debitorul în raport cu diferiţi creditori.

În afară de procedura insolvenţei pe bază de 
plan de rambursare a datoriilor şi de procedura 
judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, 
Legea nr. 151/2015 mai prevede şi procedura 
simplifi cată de insolvenţă, care este una inter-
mediară. Aceasta este oarecum o procedură 
specială în raport cu celelalte două, în sensul în 
care, pentru a benefi cia de prevederile acesteia, 
o persoană trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele cerinţe:

a) cuantumul total al obligaţiilor debitorului 
să fi e de cel mult 10 salarii minime pe economie;

b) să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile;
c) să aibă peste vârsta standard de pensionare 

sau să-şi fi  pierdut total sau cel puţin jumătate 
din capacitatea de muncă, fapt dovedit în con-
diţiile legii.

În acest sens, debitorul depune la comisia 
de insolvenţă o cerere de aplicare a procedurii 
simplifi cate de insolvenţă. Comisia de insolvenţă, 
analizând cererea debitorului şi actele depuse în 
susţinerea acesteia, dacă apreciază că debitorul 
întruneşte condiţiile de mai sus, sesizează in -
stanţa competentă în vederea constatării înde-
plinirii condiţiilor pentru aplicarea procedurii 
simplifi cate de insolvenţă.

Instanţa constată, prin sentinţă, îndeplinirea 
de către debitor a condiţiilor pentru aplicarea 
procedurii simplifi cate de insolvenţă sau, după 
caz, respinge cererea comisiei de insolvenţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 151/
2015, în termen de 15 zile de la rămânerea defi -
nitivă a sentinţei, comisia de insolvenţă notifi că 
debitorul cu privire la admiterea cererii sale de 
aplicare a procedurii simplifi cate de insolvenţă 
şi îi pune în vedere că pe durata a 3 ani de la 
notifi care are următoarele obligaţii: să plătească 
creanţele curente, pe măsură ce devin scadente; 
să nu contracteze noi împrumuturi; să furnizeze, 
anual, comisiei de insolvenţă o informare cu pri-
vire la situaţia sa patrimonială; să informeze, de 
îndată, comisia de insolvenţă cu privire la obţi-
nerea oricăror venituri suplimentare de peste 
1/2 din salariul minim pe economie faţă de nive-
lul declarat prin cererea de aplicare a procedurii 
simplifi cate de insolvenţă; să informeze comisia 
de insolvenţă cu privire la dobândirea cu orice 
titlu, inclusiv moşteniri sau donaţii, de bunuri şi 
servicii a căror valoare depăşeşte salariul minim 
pe economie.

În cazul în care constată modifi cări semni-
fi cative ale valorii veniturilor sau ale structurii 
activului debitorului, comisia de insolvenţă dis-
pune şi urmăreşte efectuarea de plăţi către cre-

10 Art. 50 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 151/2015 prevede: „dacă procedura se deschide potrivit art. 46 lit. a) sau b) este 
suspendată de drept, în privința debitorului, până la rămânerea defi nitivă a sentinței prin care s-a soluționat cererea de eliberare 
de datorii, curgerea dobânzilor, penalităților, majorărilor de întârziere, precum și a oricăror altor asemenea accesorii ale obligației 
de plată, cu excepția creanțelor care benefi ciază de cauze de preferință ale căror dobânzi și alte accesorii se calculează conform 
actelor din care rezultă creanța, în limita valorii bunului grevat de cauza de preferință. Dacă procedura insolvenței prin lichidare 
de active a fost închisă în condițiile art. 64 alin. (2), nu operează suspendarea curgerii dobânzilor, penalităților, majorărilor de 
întârziere, precum și a oricăror altor asemenea accesorii ale obligației de plată.”
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ditorii titulari de creanţe anterioare depunerii 
cererii debitorului de aplicare a procedurii sim -
plifi cate de insolvenţă, potrivit ordinii de dis-
tribuire prevăzute la art. 6211 din lege.

În conformitate cu dispoziţiile art. 70 din 
Legea nr. 151/2015, la expirarea termenului 
de 3 ani, comisia de insolvenţă emite o decizie 
de încetare a aplicării procedurii simplifi cate 
de insolvenţă prin care constată îndeplinirea 
de către debitor a obligaţiilor care i-au revenit 
pe parcursul procedurii şi a condiţiilor pentru 
eliberarea de datorii reziduale. Dacă debitorul 
nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de lege, 
comisia de insolvenţă, din ofi ciu sau la cererea 
unuia sau mai multor creditori, emite o decizie 
prin care constată încetarea aplicării procedurii 
simplifi cate de insolvenţă.

Faţă de aspectele 
men ţionate mai sus, 
se desprind următoa-
rele CONCLUZII:

1. Legea dării în 
plată prevede o pro-
cedură simplifi cată de 

stingere a unei datorii izvorâte dintr-un contract 
de credit. Pentru a putea benefi cia de această 
procedură manifestarea intenţiei debitorului de 
a da în plată un imobil ipotecat este necesară, 
nu însă şi sufi cientă, pentru stingerea obligaţiei 

care izvorăşte dintr-un contract de credit ipote-
car. Astfel, numai în situaţia în care creditorul 
răspunde favorabil invitaţiei transmise de debi-
tor sau, în cazul în care formulează contestaţie, 
şi aceasta este respinsă, ori în situaţia în care 
instanţa pronunţă o hotărâre prin care constată 
stingerea obligaţiilor debitorului şi transmiterea 
dreptului de proprietate către creditor, se poate 
spune că debitorul benefi ciază de procedura 
prevăzută de Legea dării în plată. Trebuie însă 
evidenţiat faptul că, spre deosebire de Legea 
insolvenţei persoanelor fi zice, în cazul Legii 
dării în plată, creditorul nu are un rol activ în 
fi nalizarea procedurii, fi ind oarecum captiv în 
asumarea efectelor pe care aceasta le produce.

2. Spre deosebire de Legea dării în plată, 
Legea insolvenţei persoanelor fi zice pune accent 
şi pe protejarea creditorilor, în sensul în care 
rolul procedurii este centrat şi pe posibilitatea 
acoperirii într-o măsură cât mai mare a pasivului 
debitorului.12 

Benefi ciul acestei proceduri aparţine în spe-
cial debitorului, care, dacă este de bună-credinţă, 
va fi  ajutat să depăşească situaţia fi nanciară difi -
cilă în care se găseşte la un moment dat şi va fi  
scutit de plata penalităţilor, dobânzilor de întâr-
ziere, va benefi cia de suspendarea executării silite 
individuale pornite împotriva sa şi chiar poate fi  
iertat de o parte din datorii. Totuşi, şi creditorii 
vor avea avantaje: îşi vor recupera o parte dintre 

11 Art. 62 din Legea nr. 151/2015 referitor la ordinea de distribuire prevede: „(1) Fondurile rezultate din veniturile grevate 
de cauze de preferință sau obținute din vânzarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului, grevate de cauze de preferință, 
vor fi  distribuite creditorilor benefi ciari ai acestor cauze de preferință, după deducerea cheltuielilor procedurale aferente bunurilor 
respective, precum și, dacă este cazul, a cheltuielilor avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită.

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi  insufi ciente pentru plata în întregime a respectivelor 
creanțe, creditorii vor avea, pentru diferență, o creanță chirografară.

(3) Un creditor benefi ciar al unei cauze de preferinţă este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută înaintea 
vânzării bunului grevat de o cauză de preferinţă în favoarea sa; sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi  scăzute din cele 
pe care creditorul ar fi  îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea bunului grevat de o cauză de preferinţă.

(4) Celelalte creanţe împotriva averii debitorului, înscrise în tabelul de creanţe, se plătesc în următoarea ordine:
1. taxe, timbre sau orice alte cheltuieli procedurale;
2. creanțe reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori 

și orice alte creanțe corelative obligațiilor excluse, potrivit art. 3 pct. 14;
3. creanțe născute pe parcursul derulării procedurilor prevăzute de prezenta lege;
4. creanțe bugetare;
5. creanțe chirografare;
6. creanțe subordonate, în următoarea ordine de preferință:
a) creanțe chirografare ale creditorilor înrudiți cu debitorul;
b) creanțe izvorând din acte cu titlu gratuit.
(5) Sumele de distribuit între creditori în același rang de prioritate vor fi  acordate proporțional cu suma alocată pentru fi ecare 

creanță, prin tabelul defi nitiv de creanțe.
(6) Titularilor de creanțe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina îndestulare a titularilor de creanțe 

din categoria ierarhic superioară.
(7) În cazul insufi cienței sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanțelor cu același rang de prioritate, titularii acesto-

ra vor primi o cotă reprezentând suma proporțională cu procentul pe care creanța lor îl deține în categoria creanțelor respective.”
12 COMȘA MARCELA, Legea privind procedura insolvenței persoanelor fi zice nr. 151/2015, Ed. Universul Juridic, Revista: Legea 

privind procedura insolvenței persoanelor fi zice nr. 151/2015, astfel cum a fost preluat de „Sintact.ro”.
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creanţe într-un cadru organizat, cheltuielile de 
procedură sunt mai reduse decât cele de execu-
tare şi vor putea să-şi opereze pierderile în con-
tabilitate.13

3. În timp ce Legea dării în plată se referă 
la situaţia riscului generat de o stare de supra-
îndatorare a consumatorului, Legea insol venţei 
persoanelor fi zice se centrează pe redresarea 
situaţiei fi nanciare a debitorului persoană fi zică, 
pe acoperirea într-o măsură cât mai mare a 
pasivului şi descărcarea de datorii, chiar dacă 
este ţinut de îndeplinirea anumitor obligaţii. 

4. Prin procedura prevăzută de Legea dării în 
plată, imobilul iese din patrimoniul debitorului 

şi intră în cel al creditorului, în timp ce, în pro-
cedura insolvenţei persoanelor fi zice, debitorul 
poate păstra imobilul destinat locuinţei în situ-
aţia în care administratorul procedurii apreciază 
că, pentru acoperirea pasivului, nu se justifi că 
valorifi carea imobilului respectiv.

5. Procedura dării în plată presupune, cel 
puţin la nivel teoretic, un timp mult mai scurt 
pentru stingerea obligaţiilor născute dintr-un 
contract de credit ipotecar, în timp ce proce-
dura insolvenţei pe bază de plan de rambur-
sare a datoriilor presupune o perioadă de 5 
ani, cu posibilitatea prelungirii executării cu 
încă 12 luni, timp în care debitorul va fi  ţinut 
sub supraveghere, pentru îndeplinirea planului 
de rambursare a datoriilor. Totodată, există şi 
riscul de a pierde benefi ciul procedurii în situ-
aţia în care, din motive imputabile sau neim-
putabile lui, pe parcursul celor 5 ani, debitorul 
nu poate duce la îndeplinire planul de rambur-
sare a datoriilor. 

Director adjunct 
Melania-Nicoleta SEGĂRCEANU

Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale 
şi relaţii internaţionale a UNNPR

13 COMȘA MARCELA, op. cit.
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SITUAŢIA DE FAPT

oi soţi care doresc să divorţeze prin procedură nota-
rială se adresează notarului public pentru constata-
rea desfacerii căsătoriei. Din căsătorie a rezultat un 

copil, în prezent minor, care urmează să locuiască împreună cu 
mama sa. Din declaraţiile soţilor rezultă că tatăl nu munceşte, 
acesta fi ind persoană cu handicap grav, suferindă de SIDA, 
precum şi de alte probleme de sănătate care nu afectează discer-
nământul, singurele sale venituri fi ind „pensia de handicap” şi 
„alocaţia de hrană”.

Având în vedere cele de mai sus, se pune întrebarea dacă 
notarul public ar putea constata desfacerea căsătoriei şi stabili 
contribuţia tatălui la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură 
şi pregătire profesională, prin raportare la veniturile obţinute de 
acesta.

I. Obligaţia stabilirii contribuţiei părintelui la cheltuie-
lile de creștere, educare, învăţătură și pregătire profesională 
ale copilului, în cadrul procedurii notariale de divorţ 

Conform art. 375 alin. (2) C. civ., divorţul prin acordul 
soţilor poate fi  constatat de notarul public şi în cazul în care 
există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsăto-
riei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra anumitor aspecte 
anume prevăzute de lege, inclusiv asupra stabilirii contribuţiei 
părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire 
profesională a copiilor.

Studiu de jurisprudenţă

Procedura de divorţ. Calculul contribuţiei 
datorate de părintele care nu locuieşte cu 
copilul la cheltuielile de creştere, educare, 

învăţătură şi pregătire profesională
Noţiunea de „venituri nete”

Despre posibilitatea includerii unor venituri şi 
prestaţii cuvenite persoanelor cu handicap

Pensia de invaliditate. Indemnizaţia 
de însoţitor. Indemnizaţia de handicap. 

Bugetul personal complementar 

D
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Prin urmare, în cazul în care contribuţia 
părintelui nu ar putea fi  determinată în cadrul 
procedurii notariale, notarul public nu poate 
constata divorţul. Apreciem că nu este permis 
părinţilor să convină ca unul dintre ei să nu dato-
reze nicio contribuţie la cheltuielile cu creşterea 
şi educarea minorului, pe motiv că nu realizează 
niciun venit, această posibilitate nefi ind acope-
rită de prevederile art. 375 alin. (2), mai sus 
citat.

Dreptul de a primi întreţinere este un drept al 
minorului1, iar nu un drept al părintelui împre-
ună cu care acesta locuieşte. O convenţie prin 
care părinţii stabilesc ca unul dintre ei să nu con-
tribuie cu nimic la creşterea şi educarea copilului 
ar fi  sinonimă cu renunţarea la dreptul minoru-
lui de a primi contribuţia, renunţare care este 
inadmisibilă, în condiţiile art. 5152 C. civ. 

Este adevărat că unele instanţe au admis ca 
unul dintre părinţi să fi e scutit, cu titlu tempo-
rar, de obligaţia de a achita întreţinerea datorată 
copilului său minor. Aceste soluţii s-au bazat, 
în principal, pe faptul că celălalt părinte era în 
măsură să întreţină în condiţii adecvate mino-
rul, care, astfel, nu era într-o situaţie de nevoie, 
pe când părintele liberat temporar de executa-
rea obligaţiei era lipsit de mijloacele necesare şi 
nici nu avea posibilitatea de a obţine venituri3. 
Fără a intra în discuţii referitoare la aceste soluţii 
jurisprudenţiale, arătăm doar că nu considerăm 
că ele şi-ar putea găsi aplicarea în practica nota-
rială. 

Ca atare, renunţarea la întreţinere nu poate 
fi  convenită de părinţi, în calitate de reprezen-
tanţi legali ai minorului, nici în cadrul procedu-
rii notariale de divorţ şi nici ulterior constată-

rii acestuia. Mai mult, înţelegerea dintre părinţi 
potrivit căreia unul dintre aceştia nu datorează 
nicio contribuţie la creşterea şi educarea mino-
rului nu respectă principiul interesului superior 
al copilului, principiu enunţat în art. 263 C. civ. 
şi în funcţie de care notarul public se va ghida în 
cadrul procedurii divorţului.

II. Stabilirea contribuţiei părintelui la 
cheltuielile de creștere și educare ale copilu-
lui de către instanţa de judecată. Rolul activ 
al instanţei. Administrarea probatoriului. 
Valorifi carea bunurilor părintelui în vederea 
achitării contribuţiei 

Având în vedere aceste aspecte, se pune 
întrebarea dacă interesul superior al copilului ar 
putea fi  mai bine apărat în cadrul unei proceduri 
desfăşurate în faţa instanţei de judecată. Obli-
gaţia de a stabili contribuţia părinţilor la cheltu-
ielile de creştere şi educare a copiilor în cadrul 
procedurii de divorţ revine nu numai notaru-
lui public, ci şi instanţei de judecată, în temeiul 
art. 919 alin. (2) C. proc. civ. 

Instanţa de judecată, în baza rolului său activ, 
are atât posibilitatea, cât şi obligaţia de a admi-
nistra probatoriul necesar, pentru a se asigura 
că interesul superior al copilului este protejat. 
Această obligaţie există, în opinia noastră, nu 
numai în caz de neînţelegere, ci şi în cazul divor-
ţului prin acordul soţilor (aşa-numitul divorţ 
remediu), chiar şi atunci când părinţii convin 
asupra contribuţiei la cheltuielile de creştere şi 
educare ale copilului4. În scopul protejării inte-
resului superior al copilului, legea civilă oferă 
instanţei de judecată prerogative sporite faţă de 
notarul public. Amintim în acest sens art. 525 
alin. (2) C. civ., care conţine prevederi speciale 

1 Art. 499: Obligația de întreținere. (1) Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, 
asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

2 Art. 515: Inadmisibilitatea renunțării la întreținere. Nimeni nu poate renunța pentru viitor la dreptul său la întreținere.
3 A se vedea, în acest sens, Deciziile de îndrumare ale Tribunalului Suprem nr. 17 din 7 iunie 1962 și nr. 2 din 7 aprilie 

1973, citate în compendiul intitulat „Jurisprudența instanței supreme în unifi carea practicii judiciare în materie civilă (1956 – 2008), 
ediție îngrijită de LAVINIA LEFTERACHE, IULIANA NEDELCU, FRANCISCA VASILE, Ed. Universul Juridic, București, 2009. Pentru o 
decizie de dată mai recentă în care instanța a respins solicitarea reclamantei de a scuti pe tatăl minorului de la plata obligației de 
întreținere, a se vedea Sentința civilă nr. 9128/2011 a Judecătoriei Baia Mare, secția civilă (sursă: www.rolii.ro).

4 Obligația incumbă instanței și atunci când aceasta este chemată să consfi nțească acordul de mediere prin care părinții au 
stabilit locuința copilului și cuantumul contribuției părintelui care nu locuiește împreună cu copilul. A se vedea, în acest sens, 
articolul intitulat „Acordul de mediere în acțiunea de divorț prin acordul soților”, elaborat de Cristina-Mihaela Crăciunescu și 
Tania Bădin, formatori ai catedrei de dreptul familiei din cadrul Institutului Național al Magistraturii, articol care poate fi  consultat 
online, pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii, la adresa: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_uCJlcXVAhUFuxQ KHRCuB5QQFggkMAA&url=http% 3A%2F%2Fwww.
inm-lex. ro%2Ffi siere%2Fd_175%2FConsideratii%2520privind% 2520actiunea%2520de%2520 divort%2520prin% 2520acord%
2520cu%2520acord%2520de%2520mediere.pdf&usg=AFQjCNFN900ckpXFxDB5TDk_I8j7xabxPw
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aplicabile în situaţia în care părinţii (sau unul 
dintre ei) nu ar putea contribui la cheltuielile 
minorului fără a-şi primejdui propria existenţă. 
În acest caz, conform Codului civil, „instanţa de 
tutelă poate încuviinţa ca întreţinerea să se asi-
gure prin valorifi carea bunurilor pe care (părin-
tele) le are, cu excepţia celor de strictă necesi-
tate”5. 

III. Cadrul legal general al obligaţiei de 
întreţinere. Stabilirea cuantumului între-
ţinerii în funcţie de veniturile lunare nete ale 
părintelui debitor. Prestaţii periodice care nu 
au natura unor venituri și care nu pot fi  avute 
în vedere la calculul cuantumului obligaţiei 
de întreţinere.

Revenind la obligaţia părintelui de a presta 
contribuţia la cheltuielile de creştere, educare, 
învăţătură şi pregătire profesională ale copi-
lului său, opinăm că aceasta este o consecinţă 
a obligaţiei legale de întreţinere, prevăzute de 
art. 499 C. civ.6 Această obligaţie incumbă în 
solidar ambilor părinţi, dar în cazul constatării 
divorţului şi a încetării convieţuirii între părinţi 
devine necesară stabilirea cuantumului în care 
va fi  prestată contribuţia de părintele care nu va 
mai locui împreună cu copilul. În vederea deter-
minării acestui cuantum, vor fi  aplicabile dispo-
ziţiile art. 529 – 534 C. civ. 

Potrivit art. 529 alin. (1) C. civ., întreţinerea 
este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere 
şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti. 
Spre deosebire de dispoziţiile din Codul familiei, 
care se refereau la câştigurile din muncă, noul 
Cod civil prevede determinarea cuantumului 
contribuţiei părintelui în funcţie de veniturile 
nete ale acestuia, ţinându-se cont nu numai 
de veniturile curente, ci şi de posibilitatea de a 
dobândi, în viitor, alte mijloace care să fi e avute 
în vedere pentru prestarea contribuţiei, astfel 
cum se prevede în art. 527 C. civ. În ceea ce pri-
veşte acele venituri nete ale părintelui în funcţie 
de care se va determina contribuţia, s-a reţinut 
în doctrină că, în afara veniturilor din muncă, 
vor fi  avute în vedere şi veniturile obţinute din 
chirii, redevenţe, dividende, dobânzi, drepturi de 
autor etc.

Pentru stabilirea contribuţiei părintelui vor 
fi  avute în vedere numai acele drepturi care 
intră în patrimoniul debitorului cu titlu de 
venituri, nu şi alte drepturi care nu au această 
natură juridică. 

În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 21/2015 de 
admitere a recursului în interesul legii7. Instanţa 
supremă a statuat că, în interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (1) 

5 Posibilitatea încuviințării de către instanță a valorifi cării unor bunuri ale părintelui debitor există și ulterior pronunțării sau 
constatării divorțului și stabilirii contribuției. Totuși, în cazul în care se constată că părintele care nu locuiește cu copilul nu are 
veniturile necesare, această posibilitate ar putea fi  avută în vedere de instanță încă de la data primirii cererii de divorț.

6 A se vedea, în acest sens, MARIETA AVRAM, Drept civil. Familia, ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2016: 
„Contribuția părinților nu reprezintă altceva decât expresia obligației de întreținere care incumbă părinților față de copiii lor minori”.

7 Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție poate fi  consultată online, la adresa: http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=122543
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şi (2) C. civ., echivalentul valoric al normei de 
hrană (prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 
26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională) 
nu se include în totalul veniturilor nete lunare în 
raport de care se stabileşte pensia de întreţinere 
datorată de către părinte copilului. 

Considerăm că aprecierile Înaltei Curţi, reţi-
nute în considerentele deciziei mai sus indicate, 
prezintă o importanţă deosebită şi pentru dez-
legarea altor pricini, care privesc includerea în 
baza de calcul a contribuţiei a unor anumite 
 prestaţii periodice, ce pot avea caracter special.

Astfel, Înalta Curte a statuat că nu vor fi  
incluse în baza de calcul a pensiei de întreţinere 
două tipuri de prestaţii: acele prestaţii care nu 
reprezintă venituri (şi care nu ar putea fi  avute 
în vedere pentru determinarea venitului lunar 
net) sau, după caz, acele prestaţii ce reprezintă 
venituri, dar care, având destinaţie specială8, nu 
vor fi  avute în vedere pentru calculul pensiei de 
întreţinere. Curtea reţine de asemenea că, atunci 
când aceeaşi prestaţie ar putea fi  exclusă din 
baza de calcul, întrucât îndeplineşte ambele cri-
terii: respectiv, nu reprezintă venit, în sensul legii 
fi scale, şi are o afectaţiune specială, primul cri-
teriu este întotdeauna preferabil. Motivarea este 
dată de faptul că, în primul rând, dacă se con-
stată că o anumită prestaţie nu reprezintă venit, 
constatarea destinaţiei speciale a acesteia devine 
superfl uă. În al doilea rând, Curtea observă că, 
în anumite situaţii, mai multe sporuri sau presta-
ţii având aceeaşi afectaţiune se suprapun, fi ind 
acordate aceleiaşi persoane. Excluderea tuturor 
acestor drepturi (de natură salarială) din baza de 
calcul a întreţinerii pe motiv că au o destinaţie 
specială duce la diluarea bazei de calcul a obli-
gaţiei de întreţinere şi are drept consecinţă ris-
cul ruperii raportului de proporţionalitate dintre 
nevoia creditorului şi mijloacele debitorului.

De asemenea, este relevantă argumenta-
rea Curţii cu privire la legătura dintre art. 729 

C. proc. civ. şi veniturile care sunt incluse în 
baza de calcul a pensiei de întreţinere. Astfel, 
chiar dacă anumite venituri nu pot fi  urmărite, 
în condiţiile art. 729 C. proc. civ., fi ind insesiza-
bile, ele pot fi  luate în considerare pentru calcu-
lul contribuţiei. 

Pentru a determina dacă anumite prestaţii 
periodice reprezintă sau nu venituri, va trebui 
stabilit dacă acele prestaţii sunt defi nite ca fi ind 
venituri în actul normativ care le reglementează. 
În cazul în care în actul normativ special nu există 
dispoziţii care să prevadă că prestaţiile respec-
tive ar reprezenta venituri şi având în vedere că 
nu există o defi niţie a venitului în Codul civil, se 
va interpreta că legiuitorul şi-a însuşit semnifi ca-
ţia acordată prin actele normative în vigoare, în 
special cea determinată de Codul fi scal.

IV. Situaţia părintelui cu handicap grav 

ce nu obţine venituri din muncă. Stabilirea 

bazei de calcul a contribuţiei. Indemniza-

ţia lunară de hrană. Pensia de invaliditate. 

Indemnizaţia de handicap. Venitul personal 

complementar. Indemnizaţia de însoţitor

Având în vedere cele de mai sus, pentru a afl a 
în ce măsură sumele de bani primite periodic de 
acest părinte vor putea fi  luate în calcul pentru 
stabilirea contribuţiei, va trebui determinat dacă 
aceste prestaţii reprezintă venituri şi, în cazul în 
care ar reprezenta venituri, dacă nu sunt excluse 
din baza de calcul în considerarea unei destinaţii 
speciale. 

Pentru a răspunde acestor întrebări, va trebui 
stabilit, în primul rând, care sunt sumele perio-
dice de care dispune părintele în cauza prezen-
tată. În cauză, acesta primeşte o indemnizaţie 
lunară de hrană, în condiţiile Legii nr. 584/2002 
privind măsurile de prevenire a răspândirii mala-
diei SIDA în România şi de protecţie a persoa-
nelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA şi 
a Hotărârii de Guvern nr. 1.177/2003 privind 
aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de 

8 Soluția excluderii unor venituri din baza de calcul a pensiei de întreținere, întrucât acele venituri aveau o destinație specială, 
a fost adoptată prin decizia de îndrumare a Plenului Tribunalului Suprem nr. 14 din 23 mai 1963 [în compendiul intitulat 
„Jurisprudența instanței supreme în unifi carea practicii judiciare în materie civilă (1956 – 2008), sus citat], dezlegarea acestei 
chestiuni rămânând relevantă și în condițiile adoptării noului Cod civil, după cum se reține și în Decizia nr. 6/2014 referitoare la 
pronunțarea unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 
alin. (2) și art. 529 alin. (2) din noul Cod civil. 
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hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA.

Fără a intra în discuţii referitoare la caracte-
rul de venit, în sensul legii, al indemnizaţiei de 
hrană, considerăm că aceasta nu ar trebui avută 
în vedere la determinarea contribuţiei părintelui 
dată fi ind, cel puţin, destinaţia sa specială, astfel 
cum este indicată de art. 7 alin. (4) din legea mai 
sus indicată. Astfel, indemnizaţia de hrană are 
rolul de a permite bolnavului o alimentaţie corespunză-
toare, care să asigure efi cienţă în tratamentul cu medi-
camente antiretrovirale. Mai ales având în vedere 
veniturile reduse ale părintelui, această indemni-
zaţie apare ca fi ind indispensabilă asigurării unui 
tratament efi cient, de care depinde însăşi viaţa 
bolnavului.

Referitor la aşa-numita „pensie de handicap”, 
soluţia va fi  diferită în funcţie de natura juridică a 
drepturilor părintelui benefi ciar al acestei pensii. 

Ar putea fi  vorba despre o pensie de inva-
liditate acordată în sistemul asigurărilor sociale, 
în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind siste-
mul unitar de pensii publice. Această pensie, 
precum şi celelalte tipuri de pensii prevăzute de 
legea mai sus indicată (pensia pentru limită de 
vârstă, anticipată, de urmaş etc.) vor fi  avute în 
vedere pentru calculul contribuţiei părintelui, 
conform opiniei predominante în doctrină şi 
jurisprudenţă.

În ceea ce priveşte situaţia indemnizaţiei de 
handicap prevăzute de Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, în lipsa unei orien-
tări doctrinare, ne vom îndrepta atenţia către 
soluţiile oferite de jurisprudenţă.

Arătăm, în primul rând, că persoana cu han-
dicap grav benefi ciază de următoarele presta-
ţii sociale, prevăzute de art. 58 din Legea nr. 
448/2006: (a) indemnizaţie lunară, indiferent 
de venituri, în sumă de 234 lei, pentru adultul 
cu handicap grav şi b) buget personal com-

plementar lunar, indiferent de venituri, în 
sumă de 106 lei. De asemenea, conform art. 42 
alin. (2) din aceeaşi lege, persoanele cu handicap 
grav care au şi calitatea de pensionari de invalidi-
tate încadraţi în gradul I de invaliditate pot opta 
pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevă-
zută de Legea nr. 263/2010. Dreptul de opţi-
une se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor 
de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. 
Având în vedere însă că, în cauză, părintele are 
asistent personal, se deduce că nu a dorit sau nu 
a putut să benefi cieze de această indemnizaţie 
de însoţitor.

Referitor la indemnizaţia lunară, aplicând 
regulile stabilite de Înalta Curte de Casaţie şi Jus-
tiţie în decizia referitoare la recursul în intere-
sul legii mai sus amintit, vom putea constata că 
aceasta reprezintă un venit, în condiţiile art. 62 
lit. a) din Codul fi scal şi a Secţiunii a 2-a – Veni-
turi neimpozabile, pct. 3 (1) din Normele meto-
dologice aprobate prin Hotărârea de Guvern 
nr. 1/2016. În ceea ce priveşte bugetul comple-
mentar lunar, situaţia este mai puţin clară. Pe 
de o parte, acesta ar putea fi  inclus în categoria 
de venituri caracterizate general la art. 62 lit. a) 
din cod. Pe de altă parte însă, bugetul personal 
complementar este exclus din sfera veniturilor 
nete ale persoanei sau, după caz, ale familiei, 
prin alte acte normative în vigoare9. Această 
interpretare ar putea fi  susţinută şi de art. 58 
alin. (12) din Legea nr. 448/2006, potrivit căruia 
bugetul personal complementar nu este luat în 
calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Referitor la soluţiile jurisprudenţiale care 
au fost avute în vedere la redactarea prezen-
tului articol, dată fi ind difi cultatea constatării 
caracterului defi nitiv al soluţiilor pronunţate în 
primă instanţă, am cercetat, în principal, deci-
ziile emise de tribunale, şi doar în subsidiar, în 
măsura în care am putut constata că hotărârile 
primei instanţe nu au fost modifi cate sau desfi -
inţate, sentinţele judecătoriilor.

9 Amintim aici Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – art. 8 alin. (1). „La stabilirea venitului net lunar al familiei 
sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și 
ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, 
cu excepția alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modifi cările și completările 
ulterioare, a alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare, 
a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (…)”.
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I. În urma analizei, a rezultat că există 
hotărâri ale Tribunalelor în sensul că indem-
nizaţia lunară de handicap şi bugetul per-
sonal complementar pot fi  avute în vedere 
pentru calculul întreţinerii datorate de părinte10. 
O orientare jurisprudenţială care se relevă din 
aceste hotărâri judecătoreşti este aceea de sta-
bilire a întreţinerii în funcţie de veniturile nete 
efective ale părintelui. Se pune accent pe dove-
direa imposibilităţii părintelui de a obţine veni-
turi din muncă sau din alte surse producătoare 
de venit. Simpla încadrare în grad de handicap 
nefi ind întotdeauna sinonimă cu incapacitatea 
de muncă. În cazul în care părintele este inapt 
să obţină alte venituri, se consideră admisibilă 
determinarea cuantumului întreţinerii doar în 
funcţie de prestaţiile sociale primite în calitate 
de persoană cu handicap.

II. Într-o cauză similară, instanţa a decis că 
numai indemnizaţia lunară, nu şi bugetul 

personal complementar ar urma să fi e avută 
în vedere la calculul pensiei de întreţinere.11 

III. În cele din urmă, au existat şi instanţe 
care au decis că niciuna dintre prestaţiile soci-
ale primite în condiţiile Legii nr. 448/2006 
nu pot fi  avute în vedere la stabilirea bazei 
de calcul a contribuţiei părintelui12.

Prin urmare, putem reţine că, în general, 
acele instanţe care s-au pronunţat în sensul luării 
în calcul a indemnizaţiei lunare de handicap (şi, 
după caz, şi a bugetului complementar) pentru 
stabilirea întreţinerii au avut în considerare inte-
resul superior al copilului şi starea de necesitate 
în care se afl a acesta. 

În ceea ce priveşte excluderea bugetului 
complementar din baza de calcul a întreţinerii, 
motivarea instanţei a privit dispoziţiile art. 58 
alin. (12) din Legea nr. 448/2006, care prevăd că 
acest buget nu este luat în calcul la stabilirea altor 
drepturi şi obligaţii. Nu au fost avute în vedere 
eventuale argumente referitoare la neincluderea 
acestui buget în veniturile nete lunare, în baza 
Codului fi scal sau a altor acte normative. 

În cele din urmă, acele instanţe care au decis 
că indemnizaţia lunară de handicap şi bugetul 
personal complementar nu trebuie avute în 
vedere pentru determinarea bazei de calcul a 
întreţinerii datorate minorului au justifi cat această 
soluţie prin raportare la destinaţia lor specială.

Excluderea indemnizaţiei lunare de handicap 
şi a bugetului complementar din baza de calcul 

10 A se vedea: Decizia nr. 312/2016 din 10 mai 2016 pronunțată de Tribunalul Alba – pârâtul benefi cia de o pensie pentru 
invaliditate, precum și de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 (indemnizație lunară și buget complementar). Instanța a 
calculat contribuția prin raportare atât la pensie, cât și la indemnizație și bugetul personal, respectiv drept cotă din suma acestora. 
În același sens, Tribunalul Prahova, prin Decizia nr. 2675/2015 din 8 septembrie 2015, constată că întreținerea datorată 
de părinte celor doi minori se va stabili la o treime din prestațiile obținute de acesta în baza Legii nr. 448/2006, prestații care 
reprezintă, totodată, singurele venituri ale părintelui, imposibilitatea obținerii altor mijloace fi ind justifi cată de handicapul acestuia. 
În același sens, Decizia nr. 1995/2016 din 23 decembrie 2016 a Tribunalului Iași și Decizia nr. 2398/2015 din 9 septembrie 
2015 a Tribunalului Argeș.

11 A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 700/2013 din 18 martie 2013 a Tribunalului Gorj.
12 A se vedea Decizia nr. 4/A/2014 din 13 ianuarie 2014 a Tribunalului Hunedoara; Decizia nr. 192/2017 din 

1 februarie 2017 a Tribunalului Gorj, prin care se menține hotărârea instanței de fond – Judecătoria Târgu Jiu, în sensul 
neincluderii indemnizației de invaliditate în baza de calcul a contribuției, fără însă a se reitera argumentele primei instanțe 
referitoare la caracterul special al acestor venituri; Decizia nr. 59/2017 din 14 februarie 2017 a Tribunalului Bistrița- 
Năsăud. În sensul că prestaţiile sociale datorate cu titlu de indemnizaţie de handicap, în baza Legii nr. 448/2006, reprezintă 
venituri cu destinaţie specială care nu vor fi  avute în vedere la calculul pensiei de întreţinere poate fi  amintită şi Decizia civilă nr. 
549/2015 din 9 iunie 2015 a Tribunalului Constanța. Criticând soluția instanței de fond privind neincluderea în baza de calcul 
a întreținerii a unei sume de bani obținute de persoana cu handicap în străinătate, Tribunalul Constanța arată că această sumă se 
înscrie în categoria pensiilor acordate în cadrul asigurărilor sociale, și nu este o indemnizație de handicap. „Pârâtul, dar și prima 
instanță, au făcut o confuzie între pensia/indemnizația de invaliditate și indemnizația de handicap, numai aceasta din 
urmă având o destinație specială. Cele două categorii de indemnizații comportă distincții clare sub aspectul cauzei generatoare, 
instituțiilor coordonatoare, regimul juridic al acestora fi ind reglementat prin acte normative distincte: Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, respectiv Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice.”



STU
D
II

anul XXI
nr. 3

41

a pensiei de întreţinere nu a fost întotdeauna 
îmbrăţişată de jurisprudenţă. Totuşi conside-
răm că prevederile Legii nr. 448/2006 ar conţine 
argumente în favoarea acestei interpretări. Ast-
fel, conform art. 5 pct. 19 din Lege, indem-
nizaţia lunară este acea prestaţie socială lunară 
reprezentând sume de bani acordate persoane-
lor cu handicap de natură să faciliteze egaliza-

rea de șanse, asigurarea unei vieţi autonome 

și favorizarea incluziunii lor sociale. Con-
form pct. 10 al aceluiaşi articol, bugetul perso-
nal complementar stabileşte limitele cheltuielilor 
personale din cursul unei luni, în funcţie de gra-
dul de handicap, pentru plata taxei de abona-

ment radio/TV, a abonamentului telefonic cu 

impulsuri incluse și a taxei pentru abonamen-

tul la curentul electric.

Astfel, faţă de dispoziţiile legale în vigoare, 
precum şi faţă de interpretările jurisprudenţi-
ale, este discutabil dacă indemnizaţia lunară de 
handicap şi, mai ales, bugetul complementar ar 
putea fi  avute în vedere ca bază de calcul pentru 
contribuţia părintelui la cheltuielile de creştere şi 
de educare ale copilului său.

De asemenea, chiar în cazul în care acestea 
ar fi  avute în vedere, considerăm că ar trebui să 
se ţină seama şi de faptul că aceste sume repre-
zintă de multe ori singurele mijloace de trai ale 
părintelui. 

Se pune astfel întrebarea dacă părintele ar 
putea să se oblige să presteze o contribuţie 
într-un anumit cuantum, în condiţiile în care 
această prestaţie i-ar putea primejdui propria 
existenţă.

În încheiere, precizăm că, în cadrul procedurii 
de divorţ, notarul va veghea la respectarea inte-
re sului superior al copilului şi va aprecia, în 
func ţie de speţa concretă, dacă acest interes 
poate fi  asigurat prin constatarea divorţului pe 
cale nota rială. De asemenea, dat fi ind faptul 
că în pro cedură ar urma să fi e implicată o per-
soană cu handicap grav, considerăm că îi revine 
notarului public sarcina suplimentară de a se 
asigura că şi interesele acestei persoane sunt 
avute în vedere. 

Consilier juridic Alexandra Irina DĂNILĂ 
Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale 

şi relaţii internaţionale a UNNPR
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IMPLICAŢII DE ORDIN PRACTIC ŞI TEORETIC

oul Cod civil a pus la dispoziţia soţilor, prin artico-
lul 358, posibilitatea partajării, în tot sau în parte, a 
bunurilor dobândite de ei în devălmăşie sub regimul 

comunităţii legale sau convenţionale, fără a condiţiona acest 
partaj de existenţa unui motiv întemeiat; din punct de vedere 
procedural partajul este supus prevederilor art. 627 şi urm., 
general aplicabile în materia partajului. 

Din punct de vedere notarial, există şi posibilitatea atri-
buirii ca bunuri proprii prin înţelegerea părţilor doar a unora 
dintre cele comune, urmând ca acelea nesupuse partajului sau 
cele dobândite ulterior acestui act de către soţi să le rămână în 
devălmăşie, fără a pune capăt regimului comunităţii legale. Din 
punct de vedere procedural, art. 358 alin. (2) face trimitere la 
art. 357 alin. (2) care prevede următoarele: „În acest scop (adică 
al realizării partajului, n.n.), se determină mai întâi cota-parte 
ce revine fi ecărui soţ, pe baza contribuţiei sale atât la dobândi-
rea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. 
Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut contribu-
ţie egală.” Îndeplinirea acestei proceduri ridică întrebarea dacă 
în aceste condiţii regimul matrimonial se lichidează. Având în 
vedere dispoziţiile art. 358 în care se prevede expres că prin par-
tajul realizat pe durata regimului comunităţii nu se pune capăt 
regimului matrimonial, deşi determinarea cotei de contribuţie 
are loc asupra întregii mase de bunuri dobândite de către soţi 
în devălmăşie, împărţeala poate viza doar unele dintre acestea. 

Cu privire la partajul propriu-zis în completarea dispoziţiilor 
speciale sunt aplicabile reglementările din materia coproprietă-
ţii, respectiv art. 669 – 685 C. civ. 

Dacă art. 358 prevede posibilitatea partajării unei părţi din 
bunurile ce formează comunitatea matrimonială, se pune pro-
blema dacă această cotă, declarată de soţi ca fi ind cea de contri-
buţie la dobândirea bunurilor şi la suportarea datoriilor comune, 
se raportează asupra întregii comunităţi. În acest caz, răspunsul 
este afi rmativ întrucât prin trimiterea făcută la art. 357 alin. (2), 

Partajul bunurilor comune 
în timpul căsătoriei

N
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articol ce reglementează lichidarea regimului 
matrimonial, modul de determinare a cotei-părţi 
de contribuţie se întinde asupra întregii mase 
patrimoniale, atât la activ cât şi cu privire la pasiv. 

Partajul nu implică lichidarea regimului 
comunităţii, care va subzista şi va continua să 
producă efecte pentru viitor, ci implică doar 
determinarea contribuţiei fi ecărui soţ la dobân-
direa bunului sau bunurilor ce fac obiect al par-
tajului în timpul căsătoriei. În situaţia în care 
după momentul încheierii actului de partaj au 
apărut anumite circumstanţe, este posibil să se 

bunurile comune; pentru bunurile omise se poate face 
oricând un partaj suplimentar.” Chiar dacă, de prin-
cipiu, nu există niciun impediment legal pentru 
efectuarea succesivă a unor acte de partaj, iar 
cota-parte ar trebui să rămână aceeaşi şi doar în 
cazuri temeinic justifi cate aceasta să se modifi ce, 
nu trebuie pierdut din vedere faptul că doar dacă 
soţii ar fi  hotărât şi schimbarea regimului matri-
monial – trecând de la comunitate la separaţia 
de bunuri – s-ar justifi ca deţinerea de către ei 
a unor bunuri în comun, dar pe cote-părţi pre-
stabilite. Altfel, preponderent se dovedeşte a fi  

procedeze, în cazul încheierii unui nou act de 
partaj, la modifi carea cotei de contribuţie asupra 
restului comunităţii, faţă de cea declarată de soţi 
anterior, la data încheierii primului act de par-
taj. Legat de această ultimă ipoteză, bunurile ce 
nu au fost incluse în actul de partaj iniţial vor fi  
dobândite în devălmăşie sau cota de participare 
declarată cu ocazia primului partaj se va extinde 
şi asupra lor? 

Comunitatea ca modalitate a patrimoniu-
lui comun al soţilor va subzista, astfel încât 
bunurile dobândite de ei după partaj, precum şi 
bunurile comune nepartajate vor fi  deţinute tot 
în devălmăşie. Dacă este necesar însă, partajul 
poate fi  reluat. Astfel, potrivit art. 684 alin. (3) 
„partajul este însă valabil chiar dacă nu cuprinde toate 

regimul matrimonial, comunitatea în legătură 
cu care este compatibilă doar dobândirea, în 
devălmăşie, a bunurilor comune de către soţi şi 
asumarea obligaţiilor fără a se determina o cotă-
parte nici în privinţa lor. 

Pentru a analiza complet această problemă, 
trebuie să ne ocupăm în continuare de scopul 
avut în vedere de către soţi, opozabilitatea actu-
lui şi situaţia creditorilor. Din punct de vedere 
al opozabilităţii care în cazul imobilelor se reali-
zează prin publicitate în sistem de carte funciară, 
efectele juridice se produc numai dacă partajul 
este înscris în cartea funciară, precedat fi ind de 
determinarea cotei-părţi rezultate ca urmare a 
lichidării cel puţin parţiale a comunităţii; propri-
etatea exclusivă a unuia din soţi asupra imobilu-
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lui va începe să-şi producă efecte doar de la data 
stabilită prin actul de partaj, dar nu mai devreme 
de data autentifi cării actului şi, nici în acest caz, 
determinarea cotei-părţi ca şi partajul nu pot 
retroactiva.

 Din perspectiva opozabilităţii faţă de terţi, 
precum şi a efectului de informare a celor inte-
resaţi pe care publicitatea imobiliară îl realizează, 
în activitatea notarială, actul de partaj nu consti-
tuie o convenţie matrimonială propriu-zisă, nu 
se poate substitui acesteia deşi efectele partajului 
sunt asemănătoare din multe puncte de vedere 
cu regimul separaţiei de bunuri. Pe de altă parte, 
după cum s-a arătat, partajul în timpul comunită-
ţii nu presupune lichidarea în totalitate a acestei 
mase patrimoniale. Menţinerea regimului comu-
nităţii este motivul pentru care acest act nu este 
supus înregistrării în Registrul Naţional Notarial 
al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM). Conse-
cinţele lui au o legătură directă cu regimul matri-
monial şi s-ar impune înregistrarea actului doar 
dacă această etapă ar fi  premergătoare schim-
bării regimului matrimonial, din comunitate în 
separaţie de bunuri. 

Cu privire la situaţia creditorilor, art. 679 
C. civ. oferă posibilitatea ca aceştia să intervină la 
împărţeala bunurilor, căci în teza a II-a din alin. 
(1) se dispune că „ei nu pot însă să atace actul de 
partaj efectuat, afară numai dacă acesta s-a făcut 
în lipsa lor şi fără să se ţină seamă de opoziţia pe 
care au făcut-o, precum şi în cazurile când parta-
jul a fost simulat ori s-a făcut astfel încât credito-
rii nu au putut să intervină în proces.” 

În cazul partajului prin bună învoială, incident 
activităţii notariale, creditorii au dreptul să fi e 
prezenţi, iar cenzura împărţelii este condiţionată 
doar de lipsa acestora, deşi cunoşteau că la 
o anumită dată soţii se vor partaja de comun 
acord, sau de nesocotirea opoziţiei creditorilor 
la partaj. În această împrejurare creditorii au la 
îndemână calea acţiunii revocatorii, motivate de 
disproporţia cu privire la stabilirea cotei-părţi 
ce revine soţilor, ceea ce induce o prezumţie de 
fraudă a drepturilor lor.

În ceea ce priveşte scopul partajului, acesta 
trebuie analizat pentru a evita situaţia în care se 
încearcă fraudarea unor norme imperative sau a 
drepturilor unor creditori. Motivul pentru care 
părţile apreciază că un astfel de act este necesar 
poate varia de la caz la caz: un soţ poate dori ca 
un imobil să fi e aportat în întregime de către el 
în cadrul unei societăţi sau doreşte să-l doneze 
unui descendent în cadrul unui partaj de ascen-
dent. Se observă că în cele mai multe cazuri este 
determinant interesul propriu al unuia dintre 
soţi de a dispune singur de un bun sau de bunuri 
comune, dobândit în devălmăşie cu celălalt soţ. 

De asemenea, stabilirea unei cote-părţi dis-
proporţionate ce revine unuia dintre soţi în faza 
de lichidare a comunităţii poate avea semnifi ca-
ţia eludării unor norme imperative sau a fraudei 
unor creditori personali ai celuilalt soţ, căruia i 
s-a stabilit o cotă nesemnifi cativă de drept asu-
pra comunităţii. Prin urmare, chiar dacă în cod 
se instituie doar o prezumţie de egalitate cât pri-
veşte contribuţia soţilor la comunitate, o modi-
fi care considerabilă a cotei de participare a unuia 
dintre soţi trebuie să fi e dovedită de părţi şi 
asumată doar dacă nu există creditori ai soţului 
căruia îi va reveni o cotă mai mică de jumătate.

Concluzionând, partajul în timpul căsă-
toriei este doar aparent un act simplu însă, 
pentru autentifi carea lui, necesită analiza 
mai multor instituţii de drept şi se impun a fi  
îndeplinite anumite condiţii. Chiar dacă, din 
multe puncte de vedere, soluţia modifi cării 
regimului matrimonial prin încheierea unei 
convenţii de separaţie a bunurilor ar părea 
mai simplă şi mai efi cientă, trebuie avută în 
vedere intenţia reală a părţilor, în urma ana-
lizării căreia notarul public va ajunge la con-
cluzia că reprezintă cu adevărat voinţa juri-
dică a soţilor, de natură a preveni eventuale 
litigii ulterioare. 

Notar stagiar Flaviu DRĂGHICI
Camera Notarilor Publici Alba Iulia
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nstitutul Notarial Român şi-a exprimat interesul de a 
se alătura parteneriatului format pentru implemen-
tarea programului de formare 2015 – 2017 Europa 

pentru notari, notari pentru Europa, coordonat de Consiliul Nota-
riatelor din Uniunea Europeană şi cofi nanţat de Comisia Euro-
peană. În cadrul acestui program, Institutul Notarial Român a 
organizat al doisprezecelea seminar, având ca titlu Regulamen-

tul (UE) nr. 650/2012 şi implicaţii fi scale transfrontaliere, 
în data de 24 martie 2017, la Centrul de Conferinţe Auditorium 
Pallady din Bucureşti.

Deşi iniţial se estimase un număr de 120 de participanţi, la 
seminar au participat în total 228 de persoane, din 5 ţări: Româ-
nia (176 de participanţi), Grecia (40 de participanţi), Bulgaria 
(6 participanţi), Franţa (4 participanţi), Spania (1 participant) şi 
Ungaria (1 participant).

Lectorii au ţinut prezentările în limbile română şi engleză. 
Participanţilor li s-a asigurat interpretare simultană în engleză, 
română, franceză, bulgară şi greacă. Limbile de redare ale semi-
narului au fost alese în concordanţă cu limbile vorbite de par-
ticipanţi, declarate în formularul de înscriere completat online. 

Seminarul internaţional din Bucureşti pe 
tema „Regulamentul (UE) nr. 650/2012 

şi implicaţii fi scale transfrontaliere”

I
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Discursul de bun venit a fost ţinut de dna 
Doina Rotaru, vicepreşedintele Uniunii Naţio-
nale a Notarilor Publici din România, urmat de 
prezentarea proiectului Europa pentru notari, notari 
pentru Europa de către dl Marc Wilmus, coor-
donatorul proiectului, şi de către dna Andrada 
Tănase, directorul Institutului Notarial Român.

Primul lector în cadrul seminarului a fost dna 
Ioana Olaru, notar public în Bucureşti, a cărei 
prezentare a purtat titlul Notarul – între legea fi s-
cală şi legea aplicabilă succesiunii internaţionale, por-
nind de la regulamentele europene aplicabile în 
materie fi scală şi de succesiuni. A continuat cu 
studii de caz din Europa pe probleme de legis-
laţie şi aspecte practice, cum ar fi  Certifi catul 

de rezolvare a cazurilor de succesiune internaţională 
după 17.08.2015. În dreptul internaţional privat, 
pentru a determina legea aplicabilă succesiuni-
lor, la nivelul diferitelor ţări se aplică diferite cri-
terii, denumite factori de legătură. Astfel, există 
principiul unităţii, în cadrul căruia se aplică un 
singur factor de legătură pentru succesiunile 
care implică bunuri mobile şi imobile, respectiv 
cetăţenia, domiciliul şi Lex Rei Sitae sau legea 
situării bunurilor. De cealaltă parte, există prin-
cipiul sciziunii, în cazul căruia se aplică mai 
mulţi factori de legătură pentru bunurile mobile 
şi bunurile imobile: legea domiciliului pentru 
bunurile mobile şi legea situării pentru bunurile 
imobile; legea naţională pentru bunurile mobile 
şi legea situării pentru bunurile imobile; legea 

European de Moştenitor, cu discutarea crite-
riilor importante precum jurisdicţie, reşedinţă 
obişnuită, fi scalitate şi rolul notarului în alegerea 
legislaţiei aplicabile şi în informarea clientului cu 
privire la legea aplicabilă, taxele ce trebuie achi-
tate, calcularea acestora, precum şi taxele legate 
de dreptul de moştenire. Au fost analizate nu 
numai regulile generale, ci şi excepţiile, lucru 
foarte important în activitatea notarului.

Cea de-a doua prezentare a fost oferită de 
domnul Frédéric Marc Yves Varin, notar public 
din partea Consiliului Superior al Notariatului 
Francez. Prezentarea a fost axată pe tema Modul 

naţională sau legea domiciliului; legea naţională 
sau legea domiciliului sau legea situării bunurilor 
pentru succesiunile care implică bunuri mobile 
şi bunuri imobile. Lectorul a prezentat dome-
niul de aplicare a Regulamentului nr. 650/2012, 
regulile generale şi aplicarea universală a regula-
mentului, respectiv alegerea legii aplicabile suc-
cesiunilor, pactele asupra succesiunilor viitoare, 
politicile publice şi Certifi catul European de 
Moştenitor, toate acestea fi ind susţinute cu stu-
dii de caz şi exemple practice.

Domnul Antonio Cappiello, reprezentantul 
Biroului Internaţional al Consiliului Naţional al 
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Notariatului Italian, a oferit o prezentare intitu-
lată Analiza economică, legea succesiunilor şi Regula-
mentul UE nr. 650/2012. Prezentarea a fost axată 
pe probleme de impozitare, surse de informare 
pentru notari, legătura dintre succesiuni şi testa-
mente şi justifi carea economică şi impozitarea, 
opţiuni politice pentru probleme cauzate de 
diferenţele legislative la nivelul diferitelor state 
legate de succesiunile cu elemente de extranei-
tate. De asemenea, lectorul a subliniat faptul 
că succesiunile cu elemente de extraneitate pot 
conduce la necorelări ale regimurilor fi scale din 
diferite ţări şi la dubla impozitare. Concluziile 
prezentării au fost că recomandările făcute de 
Comisia Europeană în materie de impozitare a 
succesiunilor ar trebui să fi e obligatorii pentru 
statele membre şi că sistemul de impozitare ar 
trebui să fi e determinat în funcţie de reşedinţa 
obişnuită a persoanei decedate.

Domnul Cosmin Costaş, lector al Univer-
sităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, şi-a denu-
mit prezentarea Cronica unei morţi anunţate: dubla 
impozitare a succesiunilor în contrast cu libera circu-
laţie a capitalurilor. A început prin prezentarea 
jurisprudenţei relevante a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene în cauzele ce implică impo-
zitarea succesiunilor şi donaţiilor. Curtea de Jus-
tiţie a Uniunii Europene încearcă să asigure un 
level playing fi eld, înlăturând restricţiile care aduc 
atingere principiului liberei circulaţii a capitaluri-
lor, deşi statele membre nu au niciun apetit pen-
tru evitarea dublei impuneri în materie, prefe-
rând să-şi exercite, uneori abuziv, prerogativele 
de natură fi scală. De aceea ar fi  de preferat ca 
această chestiune să fi e tratată unitar la nivelul 
Uniunii Europene. Comisia Europeană a lansat 
în 2011 un set de recomandări pentru statele 
membre, care nu par să fi  deblocat procesul.

Ultima prezentare din cadrul seminarului 
internaţional a fost susţinută de dl Dan Andrei 
Popescu, notar public şi profesor al Universi-
tăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sub denu-
mirea Domeniul de aplicare a Regulamentului UE 
nr. 650/2012. Vorbitorul s-a concentrat pe 
prezentarea domeniului de aplicare a regula-
mentului european în materie de succesiuni şi 
a legislaţiei din România în domeniul succesiu-
nilor, cu referire la sistemul de impozitare din 
România.

Conform chestionarelor de evaluare comple-
tate de participanţi, seminarul a reprezentat un 
succes. Scorul general al seminarului a fost de 
4,54  din 5. Participanţii au propus câteva teme 
de discuţii pentru seminare sau simpozioane 
viitoare: legislaţia fi scală, dubla impozitare, 
dreptul familiei sau regimurile matrimoniale. 
De asemenea, a fost încurajată utilizarea mai 
multor studii de caz şi exemple practice în semi-
narele similare.  

Director Andrada TĂNASE
Institutul Notarial Român
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  SEMINARUL INTERNAŢIONAL „REGULAMENTUL 
(UE) NR. 650/2012 ŞI IMPLICAŢII FISCALE 
TRANSFRONTALIERE” (BUCUREŞTI, 24/03/2017)

ibera circulaţie a capitalurilor reprezintă unul dintre 
cele patru principii care stau la baza funcţionării pie-
ţei interne (art. 63 şi următoarele TFUE)

Articolul 63
(ex-articolul 56 TCE)

(1) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol, sunt interzise 
orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele mem-
bre, precum şi între statele membre şi ţările terţe.

(2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol, sunt interzise 
orice restricţii privind plăţile între statele membre, precum şi 
între statele membre şi ţările terţe.

Exemple de circulaţie a capitalurilor:
1. Investiţiile directe (chiar dacă este vorba de simple 

„investiţii de portofoliu”, fără nicio intenţie de a infl uenţa 
managementul unei entităţi) – CJUE, afacerea C-282/04, 
Comisia c. Olanda

2. Investiţiile în proprietăţi imobiliare – CJUE, afacerea 
C-515/99, Reisch şi alţii

3. Operaţiunile cu instrumente fi nanciare – CJUE, 
afacerea C-329/03, Trapeza tis Ellados

4. Împrumuturile fi nanciare sau acordarea de credite 
(ex. operaţiune de rent a car transfrontalieră) – CJUE, afacerea 
C-578/10, Van Putten şi alţii

Cronica unei morţi anunţate: 
dubla impozitare a succesiunilor 

în contrast cu libera 
circulaţie a capitalurilor

L
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5. Donaţiile şi succesiunile – CJUE, aface-
rea C-318/07, Persche; CJUE, afacerea C-513/03, 
Van Hilten – Van der Heijden

Curtea de Justiţie a oferit explicaţii suplimen-
tare cu privire la situaţiile în care se aplică dispo-
ziţiile unionale care protejează libera circulaţie a 
capitalurilor:

Ex. 1. O succesiune reprezintă o circulaţie 
a capitalului (...) cu excepţia cazului în care ele-
mentele sale constitutive sunt limitate la un sin-
gur stat membru – CJUE, afacerea C-513/03, 
Van Hilten – Van der Heijden, par. 42.

Ex. 2. Tratamentul fi scal al donaţiilor în bani 
sau în natură intră în sfera de aplicare a dispo-
ziţiilor Tratatului referitoare la libera circulaţie a 
capitalurilor, cu excepţia  cazurilor  în  care ele-
mentele constitutive ale tranzacţiilor în discuţie 
sunt limitate la un singur stat membru – CJUE, 
afacerea C-318/07, Persche, par. 27.

Jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justi-
ţie a Uniunii Europene, în cauzele ce implică 
impozitarea succesiunilor şi donaţiilor

1. CJUE, hotărârea din 11 decembrie 
2003, afacerea C-364/01, Barbier: Legislaţia 
fi scală olandeză în materie de succesiuni în vir-
tutea căreia anumite cheltuieli legate de bunu-
rile moştenite nu sunt deductibile din valoarea 
proprietăţii dacă persoana decedată a fost nere-
zidentă, în timp ce asemenea cheltuieli sunt 
deductibile pentru un rezident este incompati-
bilă cu principiul liberei circulaţii a capitalurilor.

2. CJUE, hotărârea din 23 februarie 2006, 
afacerea C-513/03, M.E.A. Van Hilten – Van 

der Heijden: În absenţa unei armonizări în 
materie fi scală, statele membre sunt libere să 
îşi împartă dreptul de a impozita. Prin urmare, 
un sistem fi scal care extinde sfera de aplicare a 
impozitelor asupra succesiunilor dintr-un stat 
membru pentru o perioadă de 10 ani, pentru 
cetăţenii care au părăsit statul membru în cauză, 
în paralel cu recunoaşterea unui credit fi scal pen-
tru taxele percepute în noul stat de rezidenţă, nu 
reprezintă nici vreo restrângere a libertăţii de 
circulaţie şi nici vreo discriminare între rezidenţi 
(care au naţionalitatea statului membru sau nu).

• Litigiul privea Netherlands Inheritance Tax 
Act din 28 iunie 1956, care prezuma cetăţenii 
care emigrau din Olanda ca fi ind cetăţeni olan-
dezi pentru o perioadă de 10 ani de la data emi-
grării.

• CJUE trimite la Convenţia-model OECD, 
în lumina căreia comportamentul statului olan-
dez era justifi cat doar dacă moartea lui de cuius 
intervenea la scurt timp după data emigrării.

3. CJUE, hotărârea din 25 octombrie 
2007, afacerea C-464/05, Maria Geurts şi 
Dennis Vogten: Scutirea de impozitul pe suc-
cesiuni în cazul acţiunilor la unele companii de 
familie, condiţionată de împrejurarea că soci-
etatea în discuţie a angajat un număr minim 
de lucrători într-o anumită regiune a unui stat 
membru într-o perioadă care să preceadă mor-
ţii deţinătorului acţiunilor, este incompatibilă cu 
libertatea de stabilire.

• Conform restricţiilor din legislaţia fl a-
mandă, scutirea de la plata impozitului pe succe-
siuni în cazul acţiunilor era acordată doar com-
paniilor care, vreme de cel puţin 3 ani înainte 
de moartea lui de cuius, angajau minimum 5 sala-
riaţi din regiunea fl amandă.

• Societatea în discuţie îndeplinea aceste con-
diţii în Olanda.

• Afacerea a fost decisă pe temeiul libertă-
ţii de stabilire, restricţia adusă liberei circulaţii a 
capitalurilor fi ind un efect al restrângerii libertă-
ţii de stabilire.

4. CJUE, hotărârea din 17 ianuarie 2008, 
afacerea C-256/06, Th eodor Jäger: Legislaţia 
naţională care reglementează un tratament fi scal 
diferit al proprietăţilor din ţară şi din străinătate 
din perspectiva impozitului pe succesiuni, rezul-
tând dintr-o metodă de evaluare mai puţin favo-
rabilă a bunurilor din străinătate, este incompa-
tibilă cu libera circulaţie a capitalurilor.

• Practic, în cauză erau bunurile imobile din 
masa succesorală situate în Franţa, care făceau 
obiectul impozitului pe succesiuni atât în Franţa, 
cât şi în Germania.

• Deşi un mecanism de evitare a dublei 
impuneri era pus în practică de cele două state 
membre, Germania acorda un credit fi scal la 
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calculul impozitului pe succesiuni doar pentru o 
parte din impozitul pe succesiuni plătit în Franţa.

• Prin urmare, bunurile imobile erau taxate 
mai greu decât în situaţia în care ele s-ar fi  afl at, 
la data deschiderii succesiunii, în Germania.

5. CJUE, hotărârea din 11 septembrie 
2008, afacerea C-11/07, Hans Eckelkamp şi 
alţii: Legislaţia referitoare la impozitul pe succe-
siuni, care prevede un tratament fi scal mai puţin 
favorabil pentru proprietăţile afl ate în străină-
tate, spre deosebire de cele situate în ţară, rezul-
tând din lipsa caracterului deductibil al datorii-
lor şi obligaţiilor de plată cu ocazia determinării 
bazei impozabile, este incompatibilă cu libera 
circulaţie a capitalurilor.

• Cauza a fost analizată în condiţiile în care 
Belgia şi Germania nu aveau încheiată o con-
venţie de evitare a dublei impuneri.

• Statul belgian nu recunoştea dreptul la 
deducerea cheltuielilor în cazul în care, pentru 
proprietăţi imobiliare situate în Belgia, testatorul 
nu era rezident belgian la data morţii sale.

• Cu referire la faptul că aceste cheltuieli erau 
totuşi deductibile fi scal în Germania, Curtea de 
Justiţie a arătat că un stat membru nu se poate 
sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor din Tratat 
pentru simplul motiv că există un avantaj fi scal 
recunoscut unilateral de către un alt stat mem-
bru (Germania).

6. CJUE, hotărârea din 11 septembrie 
2008, afacerea C-43/07, D.M.M.A. Arens-
Sikken: Legislaţia fi scală în materia succesiuni-
lor care prevede un tratament fi scal mai puţin 
favorabil al proprietăţilor străine, prin opoziţie 
cu cele naţionale, rezultate din nedeductibili-
tatea sultei cu ocazia determinării bazei impo-
zabile, este incompatibilă cu libera circulaţie a 
capitalurilor.

• Cu ocazia succesiunii domnului Arens-
Sikken, după moartea acestuia în Italia, văduvei 
sale i s-au atribuit bunuri cu o valoare mai mare 
decât cota sa de moştenire. Aceasta a despăgubit 
în numerar pe cei patru fi i alături de care a venit 
la succesiune.

• În momentul impozitării bunurilor imobile 
din succesiunea domnului Arens-Sikken afl ate 

în Olanda, văduva a încercat să deducă sulta 
plătită celor patru fi i. S-a lovit de refuzul auto-
rităţilor fi scale olandeze, astfel încât impozitul 
pe bunurile din Olanda a fost plătit de doamna 
Arens-Sikken prin raportare la valoarea integrală 
a bunului, iar nu doar prin raportare la cota sa 
parte (spre deosebire de rezidenţii olandezi, care 
puteau deduce sulta din baza impozabilă).

7. CJUE, hotărârea din 12 februarie 2009, 
afacerea C-67/08, Margarete Block: Legisla-
ţia unui stat membru în temeiul căreia taxele 
asupra succesiunilor din străinătate percepute 
într-un alt stat membru asupra unor bunuri de 
capital din străinătate nu pot fi  imputate asupra 
impozitului pe succesiuni din primul stat mem-
bru nu aduce atingere liberei circulaţii a capitalu-
rilor. Dubla impozitare juridică (neevitată) care 
decurge de aici şi sarcina fi scală mai mare pentru 
bunurile din străinătate se datorează exerciţiului 
paralel al suveranităţii lor fi scale de către două 
state membre, exerciţiu care include şi defi nirea 
criteriilor de legătură pentru impozitare.

• Problema a apărut în condiţiile în care Ger-
mania şi Spania nu aveau încheiată o convenţie 
de evitare a dublei impuneri, iar Germania nu 
considera capitalul deţinut la instituţii fi nan-
ciare din Spania drept „bunuri din străinătate” şi 
nu acorda un credit fi scal la calculul impozitului 
pe succesiuni în Germania pentru impozitul plă-
tit în Spania.

• CJUE trimite la art. 293 TCE, un text neva-
lorifi cat.

8. CJUE, hotărârea din 22 aprilie 2010, 
afacerea C-510/08, Vera Mattner: Legislaţia 
unui stat membru, care prevede o deducere mai 
mică la calculul impozitului pe donaţii în cazul 
donaţiei unei proprietăţi imobiliare situate în 
acel stat membru în care donatorul şi donata-
rul erau rezidenţi la data la care s-a făcut dona-
ţia decât în cazul în care cel puţin unul dintre ei 
era rezident în Germania, este incompatibilă cu 
libera circulaţie a capitalurilor.

• Acest litigiu privea un donator (mama) şi 
un donatar (fi ica), cetăţeni germani, care locuiau 
în Olanda de 50 de ani, respectiv 35 de ani.

• CJUE a considerat că restricţia nu putea fi  
justifi cată, după o prealabilă constatare în sensul 
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că situaţia nu era una pur internă, din moment 
ce proprietatea a fost donată de un rezident 
olandez altui rezident olandez, iar bunul se afl a 
în Germania.

9. CJUE, hotărârea din 10 februarie 2011, 
afacerea C-25/10, Missionswerk Werner 
Heukelbach: Legislaţia unui stat membru care 
rezervă aplicarea unor impozite succesorale 
reduse organizaţiilor nonprofi t care au centrul 
operaţiunilor în acel stat membru sau în statul 
membru în care, la data morţii, decedatul era 
rezident sau avea locul de muncă ori în care a 
fost rezident sau a avut locul de muncă anterior 
este incompatibilă cu libera circulaţie a capita-
lurilor.

• În speţă, o organizaţie nonguvernamentală 
germană a primit un legat din partea doamnei 
Renardie, cetăţean belgian care a trăit toată viaţa 
în Belgia. Missionwerk a plătit impozit de 80% 
conform legislaţiei fi scale fl amande şi i s-a refu -
zat dreptul de a plăti impozitul redus de 7%.

• CJUE a considerat că legislaţia belgiană 
nu era în măsură să atingă obiectivul urmărit, 
anume conferirea de avantaje fi scale doar orga-
nizaţiilor a căror activitate era benefi că pentru 
comunităţile belgiene.

10. CJUE, hotărârea din 15 septembrie 
2011, afacerea C-132/10, Olivier Paul Louis 
Halley, Julie Jacqueline Marthe Marie 
Halley şi Marie Joëlle Armel Halley: Libera 
circulaţie a capitalurilor se opune legislaţiei naţi-
onale, care, în scopul aplicării impozitului pe 
succesiuni, prevede un termen de prescripţie de 
2 ani pentru evaluarea acţiunilor deţinute la o 
companie cu centrul efectiv al managementului 
în Belgia, în timp ce reglementează un termen 
de prescripţie de 10 ani pentru acţiunile la o 
companie cu centrul efectiv al managementului 
într-un alt stat membru.

• În această afacere era în discuţie un pachet 
consistent de acţiuni Carrefour, parte a masei 
succesorale dobândite în 2004 şi 2005, fi ecare 
acţiune fi ind evaluată la 28,31 euro.

• În 2008, fi scul belgian a pretins impozite 
suplimentare, în considerarea aspectului că eva-
luarea acţiunilor era în fapt la nivelul de 43,55 
euro (evaluare făcută în 10 ani pentru acţiunile 
deţinute la Carrefour Franţa, spre deosebire 
de termenul de 2 ani în care evaluarea aceloraşi 
acţiuni ar fi  putut fi  făcută în Belgia).

CONCLUZII

• Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene încearcă 
să asigure un level playing 
fi eld, înlăturând restricţiile 
(ilicite) care aduc atingere 

principiului liberei circulaţii a capitalurilor.

• Problema dublei impozitări a succesiuni-
lor sau donaţiilor în afaceri de tipul Van Hilter – 
Van der Heijden sau Block este una constantă şi 
actuală.

• Statele membre nu au niciun apetit pen-
tru evitarea dublei impuneri în materie, prefe-
rând să-şi exercite, uneori abuziv, prerogativele 
de natură fi scală.

• Ar fi  preferabil ca această chestiune să 
fi e tratată unitar la nivelul Uniunii Europene. 
Comisia Europeană a lansat în 2011 un set de 
recomandări pentru statele membre (soft law), 
care nu par să fi  deblocat procesul (în fapt, nici 
Comisia nu pare să-şi fi  propus mai mult decât 
o consultare publică pentru vara anului 2014). 

Lect. dr. Cosmin Flavius COSTAŞ
Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca
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 CONDIŢII PENTRU PRONUNŢAREA UNEI HOTĂRÂRI 
CARE SĂ ŢINĂ LOC DE CONTRACT DE SCHIMB

interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fi scală, în cazul unei acţiuni 

prin care se solicită constatarea valabilităţii unei promisiuni bila-
terale de schimb care vizează bunuri supuse impozitării şi pro-
nunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obli-
gatoriu ca proprietarii bunurilor să prezinte certifi cat de atestare 
fi scală şi să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate buge-
tului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se 
afl ă înregistrat bunul ce se înstrăinează, indiferent dacă bunurile 
au valoare egală sau valori diferite.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 
ali n. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fi scală, executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act 
autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, 
nu reprezintă o procedură de executare silită.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă.

Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept, Decizia nr. 42/2017 (minută)

* * *

  EFECTELE INTERDICŢIEI DE ÎNSTRĂINARE 
A LOCUINŢEI PE O PERIOADĂ DE 5 ANI, CUPRINSĂ 
ÎN LEGISLAŢIA PRIVIND PROGRAMUL „PRIMA CASĂ”: 
IMPOSIBILITATEA EXECUTĂRII SILITE LA CEREREA 
UNOR CREDITORI CHIROGRAFARI

Sintagma „interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă 
de 5 ani”, cuprinsă în prevederile art. 1 alin. (7) OUG nr. 60/
2009 privind unele măsuri în vederea implementării progra-
mului „Prima casă”, aprobată cu modifi cări şi completări prin 
Legea nr. 368/2009, cu modifi cările şi completările ulterioare, 

Comentarii asupra unor 
hotărâri judecătoreşti 

referitoare la acte 
şi proceduri notariale

În
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se interpretează în sensul că imobilele asupra 
cărora este instituită interdicţia de înstrăinare nu 
pot face obiectul unei executări silite pornite la 
cererea unor creditori chirografari, fi ind aliena-
bile condiţionat de acordul Ministerului Finan-
ţelor Publice şi al băncii fi nanţatoare.

Î.C.C.J., Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept, Decizia nr. 32/2017 
(minută)

* * *

  INTERDICŢIA DE DOBÂNDIRE 
A ACŢIUNILOR DE CĂTRE UN 
NEACŢIONAR, POTRIVIT ACTULUI 
CONSTITUTIV. SIMULAŢIA 
CONTRACTULUI DE CESIUNE CĂTRE 
UN NEACŢIONAR PRIN ÎNCHEIEREA 
UNUI CONTRACT DE ÎMPRUMUT 
CU GARANŢIE REALĂ MOBILIARĂ

Societatea „F” – S.A. este constituită, prin 
Hotărârea din 28.04.2006, ca societate de tip 
închis, astfel că acţionarii aveau dreptul să vândă 
propriile acţiuni numai în cadrul societăţii, adică 
acţionarilor sau înseşi societăţii.

Simulaţia contractului de împrumut şi deghi-
zarea acestuia ca act de cesiune a celor 293 de 
acţiuni au fost stabilite defi nitiv prin Decizia civilă 
nr. 817/Ap/12.12.2014 a Tribunalului Braşov.

În mod corect a reţinut instanţa de fond că 
cesiunea de acţiuni deghizată prin contractul de 
împrumut cu garanţie încalcă prevederile statu-
tare care interziceau dobândirea acţiunilor de 
către o persoană ce nu avea calitatea de acţionar, 
nulitatea absolută fi ind prevăzută ca sancţiune 
expresă în actul constitutiv [art. 8.1.3 alin. (1)].

Împrejurarea că contractul de garanţie a de-
venit opozabil terţilor şi a dobândit rangul de 
preferinţă al creditorilor prin înscrierea în Arhiva 
electronică de garanţii nu prezintă relevanţă faţă 
de S.C. „F.” – S.A., care nu are calitatea de cre-
ditor al dobânditorului aparent. Depunerea la 
sediul societăţii a contractului de împrumut cu 
garanţie mobiliară, a formularului de ipotecă şi 
a dovezii de înregistrare în arhiva de garanţii şi 
comunicarea acestor acte către registrul acţiona-
rilor nu sunt de natură a înlătura efectele hotă-

rârii judecătoreşti prin care s-a constatat simula-
ţia operaţiunii de împrumut cu garanţie.

Curtea de Apel Braşov, Decizia nr. 1.021 
din 15.09.2015

* * *

  ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA DREPTU-
LUI DE PROPRIETATE ÎN LEGĂTURĂ 
CU BUNURILE UNEI SOCIETĂŢI 
CU PRIVIRE LA CARE A INTERVENIT 
DIZOLVAREA JUDICIARĂ. LIPSA 
CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE

A OFICIULUI NAŢIONAL 
AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Prin Sentinţa civilă nr. 1.673 din 02.04.2015, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a 
VI-a Civilă, a fost admisă excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtei Ofi ciul Naţional al 
Registrului Comerţului şi au fost respinse cere-
rile conexate formulate de reclamanţii B.C., B.E. 
şi F.W. ca fi ind formulate împotriva unei per-
soane fără calitate.

Anterior, prin Sentinţa comercială nr. 6.594 
din 20.05.2011, pronunţată de Tribunalul Bucu-
reşti – Secţia a VI-a Comercială, s-a admis cere-
rea formulată de ONRC şi s-a dispus dizolvarea 
judiciară a Societăţii „A C” – S.R.L. în temeiul 
dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile, sediul social 
fi ind expirat. 

Hotărârea sus-menţionată a fost publicată 
în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a, 
nr. 3.115/17.08.2011, iar prin Menţiunea din 
ofi ciu nr. 432.716/15.11.2011 a fost înregistrată 
în registrul comerţului. 

Prin urmare, la data de 10.09.2012, ONRC 
a promovat acţiunea de radiere a Societăţii 
„A C” – S.R.L. la Tribunalul Bucureşti – Sec-
ţia a VI-a Civilă, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, corobo-
rat cu art. 3 alin. (4) OUG nr. 116/2009. 

Prin Sentinţa civilă nr. 16.179/31.10.2012 a 
fost admisă cererea formulată de ONRC şi s-a 
dispus radierea din registrul comerţului a socie-
tăţii. 
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În prezent, societatea ai cărei asociaţi au fost 

reclamanţii este radiată conform art. 237 din 
Legea nr. 31/1990.

Statutul şi activitatea atât ale Ofi ciului Naţio-
nal al Registrului Comerţului, cât şi ale Ofi ciului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sunt reglementate de dispoziţiile Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, rezul-
tând că principalele direcţii de activitate sunt cele 
de ţinere a registrului comerţului, de eliberare de 
înscrisuri şi de informare, de arhivare a înscri-
surilor în baza cărora se efectuează înregistră-
rile în registrul comerţului, de asistenţă pentru 
persoanele fi zice şi juridice supuse înregistrării 
în registrul comerţului, de editare şi publicare a 
Buletinului procedurilor de insolvenţă. 

Prin raportare la aceste reglementări, rezultă 
că atât Ofi ciul Naţional al Registrului Comer-
ţului, cât şi Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti nu sunt parte la 
raporturile juridice deduse judecăţii prin cere-
rile conexate şi nu pot interfera în niciun mod 
cu dreptul de proprietate a cărui constatare se 
cere prin prezenta acţiune, instituţiile nefi ind 
persoane faţă de care reclamanţii să poată stabili 
existenţa unui drept potrivnic. 

Între părţile din cererile conexate nu există la 
acest moment nici măcar un raport instituţional, 
cu atât mai puţin un raport juridic direct, gene-
rator de drepturi şi obligaţii. 

Se face trimitere de către reclamanţi la pre-
vederile dispoziţiilor art. 237 alin. (10) din 
Legea nr. 31/1990 şi se arată că, în situaţia în 
care persoana juridică dizolvată de drept nu a 
fost supusă procedurii de lichidare şi s-a dispus 
radierea după expirarea termenelor prevăzute de 
lege, „bunurile rămase din patrimoniul persoa-
nei juridice radiate din registrul comerţului în 
condiţiile alin. (8) şi (9) revin acţionarilor”. 

În niciun caz însă aceste dispoziţii nu pot 
susţine calitatea procesuală pasivă a pârâtului 
ONRC – ORCTB în cauza de faţă, ţinând cont 
de obiectul cererii deduse judecăţii şi de cele 
expuse anterior. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel 
reclamanţii, care au solicitat anularea sentinţei 

atacate, reţinerea cauzei spre judecarea fondului 
şi admiterea pe fond a cererii formulate.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma moti-
velor de apel formulate, a dispoziţiilor legale 
incidente, Curtea a reţinut următoarele:

Pentru rezolvarea problemei de drept a cali-
tăţii procesuale pasive a pârâtei chemate în jude-
cată în prezenta cauză, trebuie pornit de la obiec-
tul cererilor conexate de chemare în judecată, 
astfel cum acesta a fost exprimat de reclamanţi: 
constatarea transmiterii dreptului de proprietate 
asupra imobilelor terenuri, enumerate în anexele 
la cereri, de la Societatea „A C” – S.R.L. către 
reclamanţii asociaţi, persoane fi zice străine, de la 
data radierii societăţii – 17.01.2013.

Aşadar, astfel cum a susţinut şi apelanta, 
aceasta a exercitat o acţiune în constatarea exis-
tenţei unui drept.

Din extrasele de carte funciară existente la 
dosar rezultă că societatea radiată, care deci nu 
mai există ca persoană juridică, este menţionată 
ca titular al dreptului de proprietate. 

Din hotărârile judecătoreşti depuse la dosar 
rezultă că societatea a fost radiată în urma dizol-
vării acesteia pe cale judiciară în temeiul art. 237 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, fără să fi e 
numit un lichidator, respectiv fără parcurgerea 
procedurii de lichidare, în condiţiile art. 237 alin. 
(7) şi (8) din aceeaşi lege. În privinţa transmisi-
unii bunurilor societăţii, este incident alineatul 
(10) al aceluiaşi articol, care nu face nicio referire 
la intervenţia ofi ciilor registrului comerţului în 
sensul constatării acesteia. 

În ce priveşte dispoziţiile art. 235 alin. (3) 
şi (4) din Legea nr. 31/1990 invocate de recla-
manţi, acestea privesc doar dizolvarea voluntară. 
Obligaţia registrului de a elibera certifi catul con-
statator al dreptului de proprietate în condiţiile 
acestui text de lege nu conferă pârâtei chemate 
în judecată calitate procesuală pasivă în prezenta 
cauză, căci acţiunea intentată nu priveşte obli-
garea acesteia la emiterea certifi catului, ci con-
statarea transmiterii dreptului de proprietate cu 
privire la mai multe bunuri. 

În privinţa drepturilor reale, având în vedere 
că prin acţiunea în cauză se urmăreşte constata-
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rea existenţei dreptului de proprietate în patri-
moniul reclamanţilor, astfel cum este precizat în 
cererea de apel, calitatea procesuală pasivă apar-
ţine fi e celui care are vocaţie la dobândirea drep-
tului pretins de reclamanţi, fi e celui care are doar 
un interes să conteste sau chiar contestă dreptul 
de proprietate al acestora. 

Interesul reclamanţilor de a obţine pe cale 
judecătorească recunoaşterea dreptului nu poate 
duce la concluzia că aceştia au şi dreptul de a 
chema în judecată pe oricine, chiar dacă acesta 
nu are un interes personal în legătură cu obiec-
tul pricinii. Prin cererea de apel chiar reclamanţii 
recunosc că pârâta chemată în judecată nu are 
un interes personal, dar susţin că acesta nu este 
necesar în cazul unei acţiuni în constatare decla-
ratorii. 

Or, această afi rmaţie este contrară art. 30 şi 
art. 192 alin. (1) C. proc. civ. În cazul procedu-
rii contencioase, legea impune, prin art. 36 şi 40 
alin. (1) C. proc. civ., existenţa a cel puţin unui 
pârât chemat în judecată. Aşadar, trebuie distins 
între acţiunile în constatare şi cererile neconten-
cioase, în care, într-adevăr, nu este necesar să 
existe un pârât. Dreptul de a sesiza instanţa este 
recunoscut pentru apărarea drepturilor şi intere-
selor legitime în contradictoriu cu alte persoane. 

Pârâta chemată în judecată nu este în opozi-
ţie de interese cu reclamanţii în privinţa trans-
miterii dreptului de proprietate asupra bunurilor 
societăţii radiate prin efectul radierii acesteia. 

Astfel, din observarea textelor de lege referi-
toare la dizolvare, lichidare şi radiere din Legea 
nr. 31/1990 nu rezultă că ofi ciul naţional sau cele 
judeţene ale registrului comerţului au vocaţie în 
ce priveşte dobândirea dreptului de proprietate 
asupra bunurilor unei societăţi radiate. Calitatea 
procesuală pasivă în cauză nu este legată de pro-
cedura de înregistrare în registrul comerţului, ci 
de normele ce reglementează materia proprie-
tăţii. 

Din conţinutul Legii nr. 26/1990 şi al O.U.G. 
nr. 116/2009 rezultă că activitatea ofi ciilor de 
înregistrare în legătură cu un profesionist este 
limitată în timp de momentul radierii acestuia 
din registrul comerţului. Astfel, după radierea 
Societăţii „A C” – S.R.L., menţionată în cărţile 

funciare ca proprietar, ofi ciul registrului comer-
ţului şi-a încetat orice atribuţie în legătură cu 
aceasta. 

Dreptul comun în privinţa încetării persoa-
nei juridice este situat în Codul civil din 2009, 
la art. 244 – 251. Niciunul din aceste texte nu 
reglementează posibilitatea ca ofi ciile registrului 
comerţului să intervină în legătură cu transmi-
terea bunurilor societăţii care a încetat să existe, 
aşa cum a făcut-o la art. 249 alin. (3) în privinţa 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

În concluzie, nu există nicio dispoziţie legală 
în baza căreia să se recunoască pârâtei calitate 
procesuală pasivă în prezenta cauză. 

Pentru considerentele expuse, Curtea apreci-
ază că soluţia primei instanţe reprezintă rezulta-
tul unei interpretări corecte a legii, astfel că, în 
temeiul art. 480 alin. (1) C. proc. civ., a respins 
apelul ca nefondat. 

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a 
civilă, Decizia civilă nr. 121 din 25.01.2016

* * *

  PASIVITATEA MOŞTENITORULUI CITAT 
ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE. 
BOALA INVOCATĂ DE ACESTA NU 
CONSTITUIE, ÎN PRINCIPIU, UN MOTIV 
CARE SĂ-L ÎMPIEDICE SĂ OPTEZE 
SUCCESORAL

Potrivit actelor medicale depuse, reclamanta 
se afl a în stare de boală la data deschiderii succe-
siunii, afl ându-se în tratament ambulatoriu, ast-
fel că nu putea ieşi din casă pe parcursul admi-
nistrării medicaţiei. Cu toate acestea, trebuie 
cercetat dacă aceasta constituie o împrejurare 
mai presus de voinţa părţii care a împiedicat-o 
să accepte succesiunea.

În cuprinsul motivaţiei sale din apel, recla-
manta a recunoscut că a fost citată în faţa nota-
rului public pentru dezbaterea succesiunii, însă 
şi-a motivat absenţa prin tratamentul pe care îl 
efectua la dispensarele din C şi M.

În aceste circumstanţe, a apreciat instanţa că 
starea de boală a reclamantei nu a reprezentat o 
cauză absolută de împiedicare în efectuarea acte-
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lor de acceptare expresă sau tacită a succesiunii, 
întrucât starea de boală s-a suprapus şi culpei 
reclamantei sub forma neglijenţei, comportân-
du-se ca un succesor nediligent, sancţiunea sa 
fi ind aceea a rămânerii ca străin de succesiune.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a 
civilă, Decizia nr. 96/r din 18.02.2010

* * *

  ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE 
DE ARENDĂ DE CĂTRE SUCCESIBIL 
REPREZINTĂ ACTE DE ADMINISTRARE 
DEFINITIVĂ A PATRIMONIULUI 
SUCCESORAL ŞI CONSTITUIE ACT 
DE ACCEPTARE TACITĂ A SUCCESIUNII

În ceea ce priveşte natura juridică a contrac-
tului de arendă, Curtea a constatat că acesta 
constituie act de administrare defi nitivă (şi nu 

de conservare sau de administrare provizorie, 
cum eronat a susţinut reclamanta), deoarece 
prin intermediul său se urmăreşte valorifi carea 
bunului succesoral, prin obţinerea unui profi t, 
iar, prin durata pentru care a avut loc operaţiu-
nea juridică a arendării (2002 – 2011), este evi-
dent că încheierea contractului a angajat viitorul 
imobilului succesoral pe o perioadă destul de 
îndelungată. Curtea a considerat necesar să pre-
cizeze că ceea ce interesează în cazul acceptării 
tacite a succesiunii nu este valabilitatea formală 
a actului, ci intenţia succesibilului exprimată prin 
intermediul lui, indirect, dar neîndoielnic, de a 
accepta moştenirea.

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a 
civilă, Decizia nr. 609 din 4.04.2013 

Notar public Dragoş ISACHE
Camera Notarilor Publici Bacău
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I.  Hotărâri ale Consiliului 
Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România 

Hotărârea nr. 10/2017 
pentru aprobarea modifi cării Codului deon-

tologic al notarilor publici din România, aprobat 
prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici 
din România nr. 9/2015

– M. Of. nr. 319/4.05.2017

Hotărârea nr. 32/2017 
privind aprobarea Regulamentului de organi-

zare şi desfăşurare a concursului de schimbare a 
sediilor birourilor notariale

– M. Of. nr. 380/22.05.2017

II.  Legislaţie referitoare 
la activitatea notarială

• LEGI

Legea nr. 80/2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice cen-
trale, pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organi-
zarea judiciară şi pentru modifi carea şi comple-
tarea unor acte normative

– M. Of. nr. 313/2.05.2017

Acte normative de interes
general publicate în perioada

mai – iunie 2017

Buletin legislativ mai 2017

Legea nr. 82/2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 84/2016 pentru modifi carea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
fi nanciar-fi scal

– M. Of. nr. 313/2.05.2017

Legea nr. 86/2017 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 100/2016 pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amena-
jarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucră-
rilor de construcţii

– M. Of. nr. 313/2.05.2017

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 
pentru modifi carea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fi scal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016

– M. Of. nr. 319/4.05.2017

Hotărârea Guvernului nr. 300/2017 
pentru aprobarea Acordului de cooperare în 

domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor 
Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi 
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la 11 octombrie 2016 la Iaşi
– M. Of. nr. 348/11.05.2017

• ORDINE 

 Ordinul ministrului fi nanţelor publice 
nr. 670/2017 
pentru modifi carea şi completarea art. 2 din 

Procedura de plată a sumelor din titlurile de 
plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 
alin. (4) 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 şi din titlurile de plată emise în con-
diţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 
privind unele măsuri pentru accelerarea şi fi na-
lizarea procesului de soluţionare a cererilor for-
mulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acor-
darea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bul-
garia, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acorda-
rea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare 
a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, sem-
nat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modi-
fi carea unor acte normative, aprobată prin Ordi-
nul ministrului fi nanţelor publice nr. 90/2017

– M. Of. nr. 348/11.05.2017

III. 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 în materie penală – 
nr. 9/2017 [A] 

privind pronunţarea unei hotărâri preala-
bile pentru dezlegarea de principiu a proble-
mei de drept: „dacă art. 10 alin. (1) din Legea 
nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 

1 februarie 2014, reglementează o cauză de 
ne pedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă 
cu caracter real sau personal”

– M. Of. nr. 346/11.05.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
ti ţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 4/2017 [A]  

referitoare la recursul în interesul legii decla-
rat de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipo-
teza săvârşirii infracţiunii de abandon de familie 
prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei luni, a 
pensiei de întreţinere datorată mai multor per-
soane şi stabilită printr-o singură hotărâre jude-
cătorească

– M. Of. nr. 360/16.05.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală – 
nr. 15/2017 [A] 

privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea de principiu a problemei de 
drept „dacă acţiunea unică continuă de trans-
port a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul 
altui stat şi ulterior pe teritoriul României, poate 
constitui elementul material al infracţiunilor 
prevăzute de art. 2 şi 3 din Legea nr. 143/2000 
privind prevenirea şi combaterea trafi cului şi 
consumului ilicit de droguri, în concurs ideal, 
sau infracţiunea unică prevăzută de art. 3 din 
aceeaşi lege”

– M. Of. nr. 369/18.05.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 5/2017 [A] 

privind examinarea recursului în interesul 
legii declarat de procurorul general al Parchetu-
lui de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispo-
ziţiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de 
procedură penală privind respingerea acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei, în ipoteza în care 
consimţământul valabil exprimat de inculpat în 
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faza de urmărire penală pentru încheierea aces-
tuia este retras în faţa instanţei de judecată

– M. Of. nr. 375/19.05.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 28/2017 [A] 

privind pronunţarea unei hotărâri preala-
bile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
referitoare la noţiunea de „autoritate publi că”, 
astfel cum este defi nită de art. 2 alin. (1) lit. b) 
din Legea contenciosului administra tiv nr. 554/
2004, şi cea de „instituţie publică”, astfel cum 
este prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 
nr. 273/2006 privind fi nanţele locale

– M. Of. nr. 378/22.05.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 45/2016 [A] 

privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de 
drept: „1. Dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modifi cările şi completările ulterioare (Legea 
nr. 554/2004), se interpretează în sensul că 
motivul de revizuire este admisibil în baza unor 
decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
(CJUE) ulterioare hotărârii a cărei revizuire se 
cere şi în lipsa invocării dispoziţiilor de drept 
unional în litigiul de bază sau motivul de revizu-
ire este admisibil doar în baza deciziilor CJUE 
existente la data pronunţării hotărârii a cărei 
revizuire se cere şi în condiţiile invocării respec-
tivelor dispoziţii în litigiul de bază?; 2. în ipoteza 
admisibilităţii cererii de revizuire, care este ter-
menul în care se poate formula cererea de revi-
zuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) 
din Legea nr. 554/2004?”

– M. Of. nr. 386/23.05.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-
tiţie – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept în materie penală – 
nr. 10/2017 [A] 

privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă, 
în interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din 
Codul de procedură penală, instanţa care solu-
ţionează contestaţia în anulare, după admiterea 
în principiu a acesteia, poate reanaliza o cauză 
de încetare a procesului penal, în cazul în care 
instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa 
cauzei de încetare a procesului penal, pentru 
care existau probe la dosar”

– M. Of. nr. 392/25.05.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

  Decizia Curţii Constituţionale nr. 18/ 
2017 [A] 

referitoare la excepţia de neconstituţionali-
tate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de 
procedură penală

– M. Of. nr. 312/2.05.2017

  Decizia Curţii Constituţionale nr. 2/
2017 [A/A/A] 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza întâi şi ale 
art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

– M. Of. nr. 324/5.05.2017

•  HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI

  Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 

în Cauza Gheorghiţă şi Alexe împotriva 
României

– M. Of. nr. 318/4.05.2017

  Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2015 

în Cauza Opriş împotriva României
– M. Of. nr. 345/10.05.2017
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I.   Legislaţie referitoare 
la activitatea notarială

• LEGI

Legea nr. 123/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil 

– M. Of. nr. 415/6.06.2017

Legea nr. 133/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pen-
tru modifi carea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele 
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare

– M. Of. nr. 421/7.06.2017

Legea nr. 136/2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fi scal şi regle-
mentarea unor măsuri fi nanciar-fi scale

– M. Of. nr. 440/14.06.2017

Legea nr. 143/2017 
pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/

1996
– M. Of. nr. 461/20.06.2017

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2017 

pentru modifi carea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fi scală

– M. Of. nr. 438/13.06.2017

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2017 

pentru modifi carea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) 
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea exe-
cutării lucrărilor de construcţii

– M. Of. nr. 440/14.06.2017

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2017 

pentru modifi carea şi completarea unor acte 
normative

– M. Of. nr. 508/30.06.2017

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 
pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind proce-
dura insolvenţei persoanelor fi zice

– M. Of. nr. 436/13.06.2017

Hotărârea Guvernului nr. 380/2017 
pentru modifi carea şi completarea Regu-

lamen tului de organizare şi funcţionare a Agen-

LEGI

ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE 
GUVERNULUI ROMÂNIEI

ORDINE

DECIZII

HOTĂRÂRI ALE 
GUVERNULUI ROMÂNIEI

Buletin legislativ iunie 2017
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ţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imo-
biliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1.288/2012

– M. Of. nr. 441/14.06.2017

Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 
privind declanşarea procedurilor de expro-

priere a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul suplimentar, care fac parte din 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică de interes naţional „Secţiunea IC, sub-
secţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul locali-
tăţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, 
Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din 
cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Bra-
şov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

– M. Of. nr. 443/14.06.2017

• ORDINE

 Ordinul ministrul fi nanţelor publice 
nr. 894/2017 
privind completarea Ordinului ministrului 

fi nanţelor publice nr. 450/2016 pentru aproba-
rea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse 
în situaţiile fi nanciare anuale şi raportările con-
tabile anuale depuse de operatorii economici şi 
persoanele juridice fără scop patrimonial

– M. Of. nr. 467/21.06.2017

II. Jurisprudenţă relevantă

•  DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI 
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie – Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept – nr. 32/2017[A] 

privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
cu privire la chestiunea de drept ce vizează inter-
pretarea sintagmei „interdicţia de înstrăinare a 
locuinţei pe o perioadă de 5 ani” din cuprin-
sul art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri 
în vederea implementării programului „Prima 
casă”, aprobată cu modifi cări şi completări prin 
Legea nr. 368/2009, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 60/2009)

– M. Of. nr. 460/20.06.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală – 
nr. 13/2017 [A] 

privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 
„Dacă instituţia aplicării legii penale mai favora-
bile reglementată de art. 6 din Codul penal este 
incidentă sau nu în situaţia în care legea penală 
mai favorabilă a intervenit după liberarea con-
diţionată din executarea pedepsei, iar ulterior 
modifi cării legislative restul de pedeapsă rămas 
neexecutat a fost revocat printr-o altă hotărâre 
de condamnare, rămasă defi nitivă, prin care nu 
s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Codul 
penal”

– M. Of. nr. 464/21.06.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 33/2017 [A] 

referitoare la pronunţarea unei hotărâri prea-
labile cu privire la interpretarea şi aplicarea dis-
poziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 
privind scutirea de la plată a unor debite pro-
venite din pensii, prin raportare la dispoziţiile 
art. 5 şi art. 10 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 pri-
vind scutirea de la plată a unor debite provenite 
din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare 
a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice şi al ministrului fi nanţelor publice nr. 
2.073/1.623/2014

– M. Of. nr. 467/21.06.2017

  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 15/2017 [A] 

referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-
alabile cu privire la modul de aplicare a dispo-
ziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/
2003 – Codul muncii, republicată, cu modifi -
cările şi completările ulterioare, în sensul de a 
se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate 
cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre 
judecătorească rămasă defi nitivă, la o pedeapsă 
privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea 
executării pedepsei

– M. Of. nr. 470/22.06.2017
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G
IS  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-

ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală – nr. 
11/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: 
„în ce măsură tractorul agricol sau forestier 
condus pe drumurile publice devine asimilat 
autovehiculului, iar conducerea pe drumurile 
publice a unui tractor agricol sau forestier 
neînregistrat, potrivit legii, sau de către o per-
soană care nu posedă permis de conducere 
întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor 
prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, 
respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal”

– M. Of. nr. 479/26.06.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 224/
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul 
penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice

– M. Of. nr. 427/9.06.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 225/
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţiona-

litate a prevederilor art. 14 lit. a) şi ale art. 27 
lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

– M. Of. nr. 468/22.06.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 264/
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a sintagmei „în cazul în care convieţuiesc” 
din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea 
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie

– M. Of. nr. 468/22.06.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 257/
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţiona-

litate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 
alin. (1) din Codul de procedură penală

– M. Of. nr. 472/22.06.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 392/
2017 [A/R/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 
1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale 
art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

– M. Of. nr. 504/30.06.2017

•  HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI

 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 
în Cauza Călin şi alţii împotriva României
– M. Of. nr. 501/30.06.2017

Selecţie realizată de
Mihaela CIOCHINĂ
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Dans l’attente de la réunion du XIVe Congrès des Notaires 
Publics qui aura lieu à Bucarest au mois de novembre de cette 
année et qui nous propose deux thèmes de réfl exion particuli-
èrement importants, il convient de les évoquer de manière dis-
tincte : « La Caisse de retraite des notaires publics » et « La for-
mation professionnelle des notaires publics ». Chacun d’entre 
eux nous invite à des analyses, à des débats, mais aussi à trou-
ver des solutions, qui préoccupent le corps des notaires, tant au 
niveau individuel qu’institutionnel.

Créée en 2013, la Caisse de retraite des notaires publics a 
comme objectif  l’administration et la gestion d’un régime 
propre de retraite et d’autres droits à des prestations sociales, 
les notaires ayant le droit de bénéfi cier de prestations sociales 
telles : la pension de retraite, la pension de retraite anticipée, la 
pension d’invalidité, la pension de réversion et d’orphelin, l’aide 
fi nancière pour la retraite de la profession, le capital décès. Si 
lors de son établissement il avait un rôle plutôt complémentaire, 
dans le nouveau contexte législatif  dans lequel, selon la Loi 
n° 142/2016, la Caisse de retraite des notaires publics devient 
le seul régime de retraite obligatoire pour les notaires publics, 
ce régime propre de retraite revêt une signifi cation à part, que 
nous devons valoriser.

Le droit à la pension de retraite, mais surtout son montant, 
représente une source naturelle de souci pour chacun d’entre 
nous. En fi n de compte, le plus souvent, la vie d’une personne 
est formée d’années de travail continu afi n de toucher aux reve-
nus qui subviennent aux besoins et aux conditions de la vie quo-
tidienne. C’est pourquoi il n’y a pas de personne qui ne se soucie 
pas du moment de sa retraite. Si, en général, la pleine capacité 
de travail offre de la confi ance et de la sécurité, alors, le moment 
de la retraite volontaire, souvent à un âge avancé, doit aussi être 

Chers collègues,
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Le thème de la formation professionnelle 
continue des notaires publics n’est pas nou-
veau, mais il reste d’actualité, dans le contexte 
du changement de vision de la part de l’Institut 
Notarial Roumain quant à la modalité d’organi-
ser les colloques professionnels. L’Institut Nota-
rial est particulièrement attentif  et réceptif  à 
vos propositions, et la nouvelle approche visant 
l’organisation des colloques professionnels est 
précisément la conséquence de l’analyse et de 
l’appropriation de certaines de vos propositions, 
faites au fi l du temps. Les colloques profession-
nels des notaires ont un fort trait pragmatique, 
l’accent étant mis sur les diffi cultés pratiques et 
théoriques auxquelles nous sommes confrontés 
dans l’exercice de la profession. Les formateurs 
de l’Institut ont ainsi la tâche d’analyser et de 
vous présenter les solutions théoriques et pra-
tiques que vous recherchez et que vous pouvez 
retenir dans votre activité. Mais, cette modalité 
d’organiser les colloques ne peut pas être mise 
en application sans une participation active de 
votre part, dans ce sens d’informer l’Institut 
Notarial sur les problèmes d’interprétation et de 
mise en application des lois que vous rencontrez. 
Il s’agit d’un procès de communication bidirec-
tionnel, où vous jouez un rôle central, ayant un 
rôle déclencheur essentiel. Sinon, il y a le risque 
que la prestation des formateurs de l’Institut 
n’atteigne pas pleinement les buts assumés.

Je suis confi ant que le Congrès des Notaires 
Publics sera, comme toujours, une bonne occa-
sion pour nous réunir et discuter les problèmes 
importants de cette profession. 

accompagné de la garantie d’un revenu constant 
et satisfaisant. Pour quelques-uns d’entre nous, 
ce moment se situe dans un futur trop éloigné 
pour faire l’objet d’une préoccupation présente. 
Puis, la profession notariale, à l’instar d’autres 
professions libérales, a comme objet de fournir 
des prestations intellectuelles, que nous nous 
sentons capables de fournir pendant longtemps, 
ce qui peut mener à une ignorance des pro-
blèmes suivant la prise de la retraite. Mais il y 
en a d’autres pour lesquels la retraite de l’acti-
vité représente une raison de réfl exion attentive 
tout au long de l’exercice de leur profession, ce 
qui les détermine à analyser cette question de 
manière très sérieuse.

Le fait que ce corps professionnel gère un 
régime propre de retraite ne peut représenter 
qu’un avantage et une raison de confi ance. Un 
avantage parce que les éléments qui façonnent 
le régime peuvent être modifi és, améliorés et 
exploités par vous-mêmes, en fonction des 
nécessités et des perspectives de chacun. La 
Caisse de retraite représente les intérêts des 
notaires publics de manière directe, ceux-ci 
étant, en fait, ceux qui contribuent, défi nissent 
et parfont ce régime de retraite. 

Jouissant d’une riche expérience de vie, 
mais aussi professionnelle, je vous conjure d’y 
réfl échir ensemble, mes jeunes collègues, ainsi 
que mes plus âgés collègues, pour identifi er les 
moyens qui nous permettent d’exploiter de la 
meilleure manière possible le régime de retraite 
que nous avons créé.

La formation professionnelle continue 
des notaires représente le deuxième thème du 
Congrès.

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



De l’histoire du notariat

Tel
que nous avons annoncé dans l’édition 
précédente, nous publions dans ce numéro 
les Lettres de base (le statut – n.tr.) des 

établissements créés par le testament d’Anna Alexandrovici 
de Banat. Nous avons gardé l’orthographe originale.

La veuve Anna Alexandrovici, née Popovici, roumaine, de 
religion orthodoxe non-uniate de Lugoş, morte le 30 avril/10 
mai 1865, de par son testament du 7/19 avril ci-dessous, a 
créé, par sa fortune, plusieurs fondations qu’elle a nommées 
collectivement « La fondation d’Anna Alexandrovici ».

Ce testament fut attaqué par ses héritiers collatéraux et le 
procès initié par ceux-ci fi nit en 1871 en faveur de la fondation 
et toute la fortune de la fondation fut remise à la tutelle créée 
au point 9 du testament de la fondatrice. Les membres de 
cette tutelle nommés ci-dedans, outre l’approbation du Synode 
paroissial de l’Église orthodoxe non-uniate roumaine de Lugoş 
et la confi rmation du Consistoire diocésain de l’éparchie 
orthodoxe non-uniate de Caransebeş, en vertu des dispositions 
testamentaires, dressent les Lettres de base qui serviront, en 
général, de directive dans les affaires de cette fondation.

 SECTION I
LA FORTUNE LÉGUÉE

La fortune léguée par la fondatrice Anna Alexandrovici, qui, 
en vertu de l’inventaire judiciaire ci-joint, par le décret de mise 
en possession du tribunal du Comitat de Lugoş, du 1er décembre 
1871 ci-joint, a été remise dans l’administration de la tutelle de 
la fondation, incluait :

1. les biens immeubles, à savoir le terrain à bâtir du Lugoş 
roumain, enregistré sous le n° C. 574, avec les parcelles 
enregistrées sous les nos 984 et 985 dans le registre foncier, d’un 
montant de 10 000 fr., et deux vignobles à Lugoş, sur la colline 
de Polţ, enregistrés sous les numéros 5840 et 5846 du registre 
foncier, d’un montant de 500 fr.

2. les biens meubles énumérés dans l’inventaire judiciaire, qui, 
selon le décret de mise en possession, ont un prix d’inventaire de 
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37 798 fr. 56 1/3  cr. Mais, puisque de l’ensemble 
de la fortune léguée de 48 298 fr.56 1/3 cr. on 
a dû soustraire les prétentions relatives au legs 
prouvées comme non-recouvrées de 7 786 fr. 
66 cr., le prix de l’ensemble de l’héritage remis 
à la tutelle de la fondation pour être géré est de 
40 511 fr. 90 1/3 cr.

Division de la fortune léguée

Au sens des dispositions testamentaires, en 
vertu du décret de mise en possession, la fortune 
remise à la tutelle a été utilisée pour établir les 
fondations :

1. La fondation de l’école pour les jeunes 
fi lles

2. La fondation des veuves pauvres
3. La fondation des mendiants
4. La fondation des étudiants pauvres
Par la suite :
5. Au sens du point 2 du testament, le fonds 

pour la croix sur le tombeau
6. Au sens du point 15 du testament, le fonds 

pour le service religieux de commémoration
7. On a donné aux légataires énumérés aux 

points 5 à 24 du décret de mise en possession 
les legs prévus et 8. le reste de 5921 fr. 90 1/3 
cr., incluant, dans sa majorité, des obligations 
privées, est resté dans la gestion de la tutelle, 
pour que, une fois ces obligations collectées, 
l’argent résultant soit réparti au sens du décret 
de mise en possession entre tous les légataires, 
dans un pourcentage de 17% chacun.

 SECTION II
LES FONDATIONS

1.  La fondation de l’école pour les jeunes 
fi lles

Cette fondation est appelée « La fondation  
ortho doxe non-uniate d’Anna Alexandrovici, née 
Popovici, pour l’éducation des jeunes fi lles rou-
maines » et inclut la maison du Lugoş roumain 
enregistrée sous le n° C 574 avec les parcelles enre-
gistrées sous les nos 984 et 985 dans le registre foncier, 
estimées dans le prix de l’inventaire à 10 000 fr.

Selon les dispositions testamentaires, c’est 
dans cette maison que l’on établira les locaux de 
l’école pour les jeunes fi lles et les chambres de 
l’enseignante, tandis que le reste de la maison, la 

cave et le jardin de la maison feront l’objet d’un 
bail et du montant annuel du loyer on payera 
les taxes, on entretiendra la construction, on 
payera l’enseignante et le catéchiste, on achètera 
les requis d’études nécessaires et on en couvrira 
tous les autres besoins de l’école. Puisque le 
revenu annuel du loyer ne suffi rait pas pour 
couvrir toutes les dépenses énumérées, il faut 
le capitaliser, en ouvrant des dépôts auprès 
de plusieurs banques jouissant d’une bonne 
réputation ou en signant des hypothèques sûres 
jusqu’alors, jusqu’à ce qu’on puisse couvrir toutes 
les dépenses mentionnées ci-dessus des intérêts 
produits par ce capital et du revenu annuel du 
loyer pour la maison. À défaut, on pourra aussi 
demander aux élèves suivant les cours de l’école 
pour les jeunes fi lles, de contribuer à l’entretien 
de l’école par une taxe raisonnable sous la forme 
d’une taxe d’inscription.

S’il s’avère nécessaire d’agrandir l’école ou 
si celle-ci ne peut pas être aménagée, selon la 
volonté de la fondatrice, dans la maison de la 
fondation, alors le legs de 600 fl . au point 4 du 
testament, déposé pour générer des fruits dans 
la banque de Timişoara, devra être utilisé pour 
agrandir les locaux de l’école ou pour bâtir un 
nouvel édifi ce qui abrite l’école pour les jeunes 
fi lles. La tutelle de la fondation, en accord avec la 
communauté de l’Église orthodoxe non-uniate 
roumaine de Lugoş, demanderont à cet effet 
l’accord du Consistoire diocésain de Caransebeş.

À l’école, la langue de l’instruction sera le 
roumain, on proposera, selon les lois de la patrie, 
le hongrois et, dans tous les cas, l’allemand aussi, 
ainsi que toutes les disciplines d’études prévues 
par le statut scolaire en vigueur dans le diocèse 
orthodoxe non-uniate de Caransebeş pour les 
écoles supérieures. La comptabilité du foyer 
et l’art du bricolage seront enseignés à l’école, 
selon la volonté expresse de la fondatrice.

L’enseignante de l’école pour les jeunes fi lles 
doit être roumaine et de religion orthodoxe 
non-uniate et elle doit avoir été examinée et 
obtenu le certifi cat de qualifi cation délivré par 
un des instituts pédagogiques de la Métropole 
orthodoxe non-uniate roumaine de Hongrie.
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Le salaire annuel de l’enseignante est fi xé à 600 
fr. Et, si l’on ne peut pas loger l’enseignante dans les 
locaux de la fondation, on lui donnera du revenu de 
la maison une allocation de logement allant de 150 
fr. jusqu’à 200 fr. par an. Son salaire sera payé en 
mensualités anticipatives et l’allocation de logement 
en fractions trimestrielles anticipatives sur quittance 
certifi ée par le président de la tutelle de la fondation, 
enregistrée dans la comptabilité de la tutelle.

La position d’enseignante sera comblée 
seulement à titre provisoire dans la première 
année et ce n’est qu’après un an que cette position 
deviendra défi nitive. L’enseignante occupant une 
position défi nitive jouira de droits bimensuels.

En ce qui concerne la discipline et la retraite de 
l’enseignante, les normes régissant la discipline et la 
retraite des enseignants du système confessionnel 
du diocèse de Caransebeş seront applicables.

Le poste d’enseignante à l’école pour les 
jeunes fi lles sera comblé selon les normes en 
vigueur applicables pour le pourvoi des postes 
vacants d’enseignants du système confessionnel 
du diocèse de Caransebeş. Le concours sera 
organisé par la tutelle de la fondation, qui 
proposera, des candidates, les trois les plus 
qualifi ées, au synode paroissial de la communauté 
de l’Église de Lugoş pour en choisir une et le 
document de cette nomination sera rédigé par le 
Consistoire diocésain de Caransebeş. 

La catéchisation dans l’école pour les jeunes 
fi lles sera faite par un vicaire de la communauté 
de l’Église orthodoxe non-uniate de Lugoş, 
nommé par la tutelle de la fondation en accord 
avec l’Église de Lugoş, qui sera approuvé par le 
Consistoire diocésain de Caransebeş. Pour ses 
efforts, le catéchiste touchera 50 fr. par an. En 
cas de divergence entre la tutelle de la fondation 
et le synode paroissial de l’Église de Lugoş quant 
à l’institut pour l’éducation des jeunes fi lles de 
Lugoş, la raison des divergences sera présentée 
au Consistoire diocésain de Caransebeş pour 
qu’il la tranche, éventuellement au Consistoire 
métropolitain de l’Église orthodoxe non-uniate 
roumaine de Hongrie.

2. La fondation des veuves pauvres

Au point 6 du testament, la fondatrice dispose 
que l’on établira de cet argent « La fondation pour 

aider les veuves pauvres de religion orthodoxe 
non-uniate de Lugoş » et que le montant alloué 
à ce but, 8 000 fr., soit déposée, pour générer 
des fruits, dans une banque de Timişoara. Que 
les intérêts générés par ce capital soient utilisés 
pour donner, chaque année, des indemnités aux 
veuves appauvries, pas à celles qui demandent 
l’aumône dans la rue, mais qui ont jadis vécu 
une vie meilleure et qui sont maintenant dé-
munies, que la tutelle estimera dignes, dans un 
nombre approprié, de recevoir cet aide. Que les 
veuves appauvries qui feront preuve d’un lien de 
parenté avec la fondatrice aient priorité, même 
si elles ne vivent pas à Lugoş.

Afi n de réaliser ce désir de la fondatrice, 
les veuves qui feront preuve, par certifi cat de 
pauvreté, ou d’autre manière crédible, d’être 
complètement démunies et que, à cause de 
la vieillesse ou des maladies ou d’une famille 
nombreuse, elles ne sont pas capables ou qu’elles 
sont à peine capables de gagner leur vie, recevront 
des indemnités deux fois par an, à savoir la veille 
de la fête de la Naissance de Jésus Christ et des 
Pentecôtes, du fonds destiné à aider les veuves.

3. La fondation des mendiants

Que du montant de 2 000 fr., déposé au sens du 
point 7 du testament pour aider les mendiants de 
Lugoş de religion orthodoxe non-uniate, quel que 
soit leur sexe, dans une banque de Timişoara, des 
montants soient donnés deux fois par an, à savoir 
lors de la fête de la Naissance de Jésus Christ et 
des Pentecôtes, tel que la tutelle de la fondation 
l’estimera raisonnable, au plus grand nombre de 
mendiants possible. Que cette répartition soit 
faite par le curé membre de la tutelle, lequel, 
afi n de distribuer l’argent lors de chaque fête, 
recevra moitié du revenu annuel de la fondation 
selon la comptabilité de la tutelle sous signature 
du président de la tutelle. La liste des mendiants 
ayant reçu des aides sera présentée à la tutelle.

4. La fondation des étudiants

La fondation pour les étudiants pauvres, 
créée au point 8 du testament, est nommée « La 
fondation d’Anna Alexandrovici pour aider les 
étudiants pauvres ». Le fonds compte 8 000 fr., 
déposés dans une banque de Timişoara, dont, 
chaque année, trois quarts seront utilisés pour 



H
IS

TO
R
IQ

U
E

XXIe année
n° 3

68

donner des bourses aux jeunes roumains pauvres 
de religion orthodoxe non-uniate de Lugoş, et 
l’autre quart s’ajoutera au capital jusqu’à ce que 
la valeur du fonds atteindra 12 000 fl ., après 
quoi tout le revenu de ce capital sera donné sous 
la forme des bourses aux jeunes pauvres. Les 
jeunes pauvres ayant des liens de parenté avec la 
fondatrice auront priorité, même s’ils ne vivent 
pas à Lugoş.

Les bourses seront octroyées aux jeunes 
roumains de religion orthodoxe non-uniate :

1. qui feront preuve d’être nés à Lugoş, 
d’avoir une bonne condition physique, bonnes 
mœurs et du fait que leurs parents ne sont pas 
capables, de leur fortune propre, de leur offrir 
une éducation appropriée.

2. qui, s’inscrivant comme étudiants 
ordinaires dans les écoles secondaires de 
la patrie, continueront leurs études jusqu’à 
graduer des universités ou qui seront acceptés 
pour fréquenter, comme étudiants ordinaires, 
les cours de théologie ou pédagogie dans la 
province métropolitaine de l’Église orthodoxe 
non-uniate roumaine de Hongrie. Les étudiants 
qui désireront continuer leurs études à l’étranger 
pour obtenir une plus haute qualifi cation 
pourront recevoir cette permission de la part du 
Consistoire diocésain de Caransebeş.

3. les étudiants suivant les cours des écoles 
secondaires recevront, au début, une bourse 
plus réduite, qui s’accroîtra au fur et à mesure 
qu’ils avanceront dans leurs études, sans, 
pourtant, aucunement octroyer aux étudiants 
des écoles secondaires une bourse supérieure à 
100 fr. Les étudiants passant à des institutions 
d’enseignement d’un plus haut niveau recevront 
une aide de jusqu’à 150 fr.

4. toutes les bourses ou les aides seront allou-
ées par concours qui sera publié dans la publica-
tion diocésaine de Caransebeş, éventuellement 
dans d’autres publications roumaines aussi, outre 
le fait de remplir les conditions d’admission.

5. les boursiers perdront les bourses reçues 
s’ils ne sont plus des citoyens hongrois, s’ils qui t -
tent l’Église orthodoxe non-uniate roumaine, 
s’ils renoncent à la nationalité roumaine, s’ils 
renoncent à leurs études ou s’ils ne passent pas 

les examens avec succès et dans les délais impartis 
sans une éventuelle justifi cation satisfaisante ; 
enfi n, s’ils commettent un fait punissable de la 
perte de ses droits citoyens.

Les bourses sont octroyées indépendamment 
de toute autorité par la tutelle de la fondation 
et ce n’est qu’en cas d’un écart évident des 
dispositions ci-dessus que le synode paroissial 
de la communauté de l’Église orthodoxe non-
uniate roumaine de Lugoş ait, extra dominum, 
un droit de recours devant l’autorité religieuse 
supérieure.

5. Le fonds pour la croix sur le tombeau

Le décret de mise en possession n’en parle 
pas. Mais, puisque, dans le testament de la 
fondatrice, au point 2, l’on alloue 100 fl . pour la 
croix sur le tombeau, la tutelle de la fondation, 
afi n de réaliser le désir de la fondatrice, tel 
qu’exprimé à ce point, a créé le fonds pour la 
croix sur le tombeau d’un montant de 100 fl . 
duquel l’on couvrira les dépenses que l’on 
pourrait encourir pour maintenir en bon état le 
tombeau et la croix sur ce tombeau se trouvant 
dans la cimetière de l’Église orthodoxe non-
uniate roumaine du Lugoş roumain.

6.  Le fonds pour le service religieux de 
commémoration

L’on ne parle pas de ce fonds non plus dans 
le décret de mise en possession. Mais, puisqu’au 
point 15 de son testament, la fondatrice 
a destiné 100 fl . pour organiser le service 
religieux de  sa commémoration annuelle, afi n 
de rendre éternel le souvenir de la bienfaisante 
Anna Alexandrovici dans la communauté de 
l’Église de Lugoş, la tutelle de la fondation a 
créé ce fonds dont le revenu annuel couvre les 
dépenses générées par le service religieux de 
commémoration qui se tiendra, chaque année, 
le 2 février pour le repos éternel de l’âme de la 
fondatrice et de son époux, Constantin.

 SECTION III
LA TUTELLE DE LA FONDATION

Au point 9 de son testament, la fondatrice 
établit à jamais une tutelle qu’elle autorise et 
charge d’administrer les fondations créées par 
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elle. Cette tutelle inclut sept membres roumains 
de religion orthodoxe non-uniate, dont deux 
membres appartiennent au clergé, qui soient 
toujours l’archiprêtre orthodoxe non-uniate de 
Lugoş et le plus âgé vicaire de la communauté 
de l’Église orthodoxe non-uniate de Logoş, et 
cinq civils appartenant à la sphère littéraire, dont 
elle nomme dans son testament Filip Pascu, 
Alexandru Athanasievici, Ioan Faur, Constantin 
Rădulescu et Aureliu Maniu.

Après la mort de la fondatrice et après 
avoir reçu son testament, en se réunissant, ces 
membres formeront une corporation, tout en 
choisissant, parmi eux, leur président et leur 
notaire. Dans toutes les affaires qui lui seront 
confi ées pour être résolues, les membres de 
cette corporation, par consultation, prendront 
leurs décisions à l’unanimité ou à la majorité 
absolue des voix. Le président ne pourra pas 
prendre des décisions par lui seul.

En cas de décès d’un des membres civils de 
la tutelle, de démission ou de décision de quitter 
Lugoş, le membre en question sera remplacé 
par élection par le synode paroissial de la 
communauté de l’Église orthodoxe non-uniate 
roumaine de Lugoş. En cas de décès d’un des 
membres du clergé, celui-ci sera remplacé par le 
nouvel archiprêtre, respectivement par le vicaire 
devenu le plus âgé de l’Église de Lugoş.

La tutelle de la fondation élit, chaque année, 
son président et son notaire, qui établira le 
protocole des séances et toutes les questions 
scripturales de la tutelle, désignera parmi 
ses membres un comptable qui s’occupe 
de l’inspection de la fortune mobilière et 
immobilière des fondations, choisira son avocat 
qui représente les fondations dans les affaires 
de justice, désignera un trésorier qui tiendra les 
registres de caisse et qui dressera, chaque année, 
sous sa propre responsabilité, l’évidence des taxes 
et des droits dans la comptabilité, révisera les 
évidences des fondations, dressera les prévisions 
annuelles concernant les revenus et les droits 
des fondations et l’inventaire annuel de toute 
la fortune de la fondation ; et, fi nalement, elle 
nommera une commission, parmi ses membres, 
qui, avec l’aide du comptable, analysera, au nom 

de la tutelle, l’évidence annuelle déposée par le 
trésorier de la tutelle.

L’autorité de représenter les fondations 
devant les autorités publiques, ainsi que devant 
autres personnes, ainsi que tous les envois 
faits au nom de la tutelle, seront autorisées par 
le président et le notaire de la tutelle. En cas 
d’absence, le président ordinaire est remplacé 
par le membre le plus âgé de la tutelle.

La sphère d’activité de la tutelle de la fon-
dation s’étend sur l’administration de toutes 
les fondations. La tutelle prend les mesures 
nécessaires pour louer les objets énumérés au 
point 5 du testament, puis pour superviser et 
maintenir en bon état les locaux de la fondation 
et de l’école pour les jeunes fi lles, elle organise 
le concours pour combler le poste d’enseignante 
à l’école pour les jeunes fi lles et propose trois 
personnes, parmi les candidates, au synode 
paroissial de l’Église orthodoxe non-uniate de 
Logoş pour en élire une ; elle désigne les veuves 
qui recevront des aides du fonds des veuves, 
organise le concours pour les bourses et désignes 
les étudiants qui recevront des bourses et des 
aides du fonds des étudiants ; elle répartit aux 
mendiants les aides du fonds des mendiants ; et, 
fi nalement, elle veille à ce que le service religieux 
de commémoration se tienne chaque année le 
jour établi et que le tombeau et la croix sur le 
tombeau soient maintenus en bon état.

Plus encore, en vertu du point 33 du te sta-
ment, la tutelle de la fondation est autorisée 
à retirer des banques de Timişoara tout ou 
une partie de l’argent de la fondation et de le 
déposer dans d’autres banques jouissant d’une 
bonne réputation, éventuellement d’investir 
le revenu de la comptabilité de la fondation 
dans des hypothèques sûres des pupilles ; au 
sens du point 32 du testament, elle est tenue 
de distribuer les dépenses dépassant 200 fl ., 
destinées à l’enterrement de la fondatrice, 
proportionnellement sur toute la fortune 
léguée ; fi nalement, elle est tenue de diviser les 
montants qui, au sens du point 30 du testament, 
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resteraient, proportionnellement avec les valeurs 
des legs, sur tous les legs créés par la fondatrice.

La tutelle de la fondation remplira sa mission 
sans aucune rémunération, sauf, éventuellement, 
pour les tâches qui exigent des efforts plus extensifs, 
des salaires annuels ou des rémunérations.

La tutelle de la fondation aura son propre 
sceau marqué « Sceau des fondations d’Anna 
Alexandrovici ». Dans toutes ces démarches, 
la tutelle de la fondation veillera à ce que les 
dispositions du testament de la fondatrice soient 
rigoureusement remplies et elle est tenue de 
prendre toutes les mesures que, pour atteindre 
ce but, elle trouvera comme faisant défaut.

 SECTION IV 
L’ÉVIDENCE ET LE CONTRÔLE 
DES AUTORITÉS

En ce qui concerne l’administration et l’emploi 
de la fortune de la fondation, le trésorier de la 
tutelle dressera, chaque année, une évidence, que 
la tutelle, avec l’aide de son comptable, révisera et, 
selon le point 14 du testament, accompagnée de 
ses observations, présentera au synode paroissial 
de l’Église orthodoxe non-uniate de Lugoş. En 
vertu de cette supra-révision, celui-ci approuvera et 
délivra à la tutelle de la fondation, respectivement 
à son trésorier, la décharge de gestion demandée. 
Le synode paroissial communiquera toujours le 
résultat de cette révision au Consistoire diocésain 
de Caransebeş, y joignant la balance des prévisi-
ons et l’inventaire de la fortune. En cas de diver-
gences entre la tutelle de la fondation et le synode 
paroissial de Lugoş quant au résultat de la révision 
de l’évidence et à la décharge de gestion, les deux 
parties ont droit de recours devant le Consistoire 
diocésain de Caransebeş, dont la décision sera 
obligatoire pour les deux parties.

Compte tenu du fait que la fondation d’Anna 
Alexandrovici a un caractère purement confes-
sionnel, tous les registres tenus par la tutelle de 
la fondation relatifs à l’administration de la for-
tune de la fondation seront contrôlés en premier 
par le synode paroissial de l’Église orthodoxe 

non-uniate de Lugoş et puis par le Consistoire 
diocésain de Caransebeş, tandis que l’autorité de 
l’État jouit du droit absolu d’inspection.

SECTION V

Une fois ces Lettres de base approuvées par 
le Synode paroissial de la commune de l’Église 
orthodoxe non-uniate de Lugoş et confi rmées 
par le Consistoire diocésain de Caransebeş, 
elles seront, outre le support des dispositions 
du testament de la fondatrice, applicables dans 
toutes les questions liées à l’administration de la 
fondation.

Les Lettres de bases seront rédigées en trois 
exemplaires, dont un exemplaire sera gardé 
par la tutelle de la fondation, le deuxième dans 
l’archive du synode paroissial de l’Église de 
Lugoş et le troisième exemplaire sera remis au 
Consistoire diocésain de Caransebeş pour être 
gardé dans son archive.

Lugoş, suivant la réunion de la tutelle de la 
fondation d’Anna Alexandrovici, tenue le 24 
juillet 1895.

Dr. George Popovici m.p.
Président de la tutelle de la fondation
Iulian Ianculescu, notaire m.p.

Ces Lettres de base sont approuvées dans 
leur intégralité. Suivant la réunion du synode 
paroissial de l’Église orthodoxe non-uniate 
roumaine, tenue à Lugoş le 23 juin 1896.

Dr. George Popovici m.p. comme président
T. Radu m.p. notaire synodal

Le Consistoire diocésain approuve ces Lettres 
de base avec la seule modifi cation que, selon 
le point II du testament de la bénie fondatrice 
Anna Alexandrovici, née Popovici, l’enseignante 
sera choisie par la tutelle de la fondation.

Caransebeş, suivant la réunion du Consistoire, 
tenue le 13 août 1898.

(L.S.)
Évêque diocésain, Nicolae Popea m.p. 

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

mai – juin 2017

Bulletin législatif mai 2017

I.  Arrêtés du Conseil de l’Union 
Nationale des Notaires Publics 
de Roumanie 

Arrêté n° 10/2017
portant approbation de la modifi cation du 

Code de déontologie des notaires publics de 
Roumanie, approuvé par l’Arrêté du Congrès 
des Notaires Publics de Roumanie n° 9/2015
− M. Of. no 319 du 4 mai 2017

Arrêté n° 32/2017
portant approbation du Règlement visant 

l’organisation et le déroulement du concours 
pour changer de siège de bureau notarial
− M. Of. no 380 du 22 mai 2017

II.  Législation relative 
à l’activité notariale

• LOIS

Loi n° 80/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’ur-

gence du Gouvernement n° 80/2016 visant à 
établir des mesures dans le domaine de l’admi-
nistration publique centrale, visant à proroger le 
délai prévu à l’article 136 de la Loi n° 304/2004 
sur l’organisation judiciaire et portant modifi ca-
tion et complément de certains actes normatifs

– M. Of. no 313 du 2 mai 2017

Loi n° 82/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’ur-

gence du Gouvernement n° 84/2016 portant 
modifi cation et complément de certains actes 
normatifs du domaine fi nancier et fi scal 
− M. Of. no 313 du 2 mai 2017

Loi n° 86/2017
rejetant l’Ordonnance d’urgence du Gouver-

nement n° 100/2016 portant modifi cation et 
complément de la Loi n° 350/2001 concernant 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, ainsi 
que de la Loi n° 50/1991 visant l’autorisation de 
l’exécution des travaux de construction

– M. Of. no 313 du 2 mai 2017

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

Arrêté du Gouvernement n° 284/2017
portant modifi cation et complément des 

Normes méthodologiques pour la mise en appli-
cation de la Loi n° 227/2015 sur le Code fi s-
cal, approuvées par l’Arrêté du Gouvernement 
n° 1/2016

– M. Of. no 319 du 4 mai 2017

Arrêté du Gouvernement n° 300/2017
portant approbation de l’Accord de coopéra-

tion dans le domaine des archives entre le Minis-
tère de l’Intérieur de Roumanie, par les Archives 



Nationales, et le Service d’Archive de l’État de 
l’Ukraine, signé le 11 octobre 2016 à Iaşi
− M. Of. no 348 du 11 mai 2017

• ORDRES

  Ordre du ministre des Finances pu -
bliques n° 670/2017

portant modifi cation et complément de l’ar-
ticle 2 de la Procédure de paiement des montants 
des titres de paiement issus en conformité avec 
l’article 31, paragraphe (2) et avec l’article 41, 
paragraphe (4) de la Loi n° 165/2013 relative aux 
mesures pour la fi nalisation du processus de resti-
tution, en nature ou par équivalent, des immeubles 
pris abusivement pendant le régime communiste 
en Roumanie, et des titres de paiement issus en 
conformité avec l’article 10, paragraphe (6) de la 
Loi n° 164/2014 sur des mesures visant à accé-
lérer et à fi naliser le processus de solution des 
requêtes introduites en vertu de la Loi n° 9/1998 
visant à octroyer des indemnités aux citoyens rou-
mains pour les biens passés dans la propriété de 
l’État bulgare suite à la mise en application du 
Traité entre la Roumanie et la Bulgarie, signé à 
Craiova, le 7 septembre 1940, ainsi que de la Loi 
n° 290/2003 visant à octroyer des dédommage-
ments ou des indemnités aux citoyens roumains 
pour leurs biens saisis, retenus ou restés en Bes-
sarabie, en Bucovine du nord et dans l’arrondisse-
ment de Herţa, suite à l’état de guerre et à la mise 
en application du Traité de Paix entre la Roumanie 
et les Puissances Alliées et Associées, signé à Paris 
le 10 février 1947, et portant modifi cation de cer-
tains actes normatifs, approuvée par l’Ordre du 
ministre des Finances publiques n° 90/2017

– M. Of. no 348 du 11 mai 2017

III. 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 en 
matière pénale – n° 9/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 
à donner une solution de principe au problème 
de droit suivant : « si l’article 10, paragraphe (1) 

de la Loi n° 241/2005, dans sa forme en vigueur 
jusqu’au 1er février 2014, régit une cause d’impu-
nité/baisse des limites de peine à caractère réel ou 
personnel »

– M. Of. no 346 du 11 mai 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° 4/2017 [A] 

relative au pourvoi dans l’intérêt de la loi 
déclaré par le Procureur général du Parquet 
auprès de la Haute Cour de Cassation et de Jus-
tice visant l’interprétation et la mise en appli-
cation unitaire des dispositions de l’article 378, 
paragraphe (1), point c) du Code pénal, dans 
l’hypothèse où l’on a commis le délit d’abandon 
de famille par le non-paiement, de mauvaise foi, 
pendant trois mois, de la contribution d’entre-
tien due à plusieurs personnes et établie par un 
seul arrêt judiciaire

– M. Of. no 360 du 16 mai 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 15/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant à 
donner une solution de principe au problème de 
droit suivant : « si l’action unique continuée de 
transport de drogues à risque/haut risque, sur le 
territoire d’un autre État et, ensuite, sur le terri-
toire de la Roumanie, peut représenter l’élément 
matériel des infractions prévues aux articles 2 
et 3 de la Loi n° 143/2000 sur la prévention et 
la lutte contre le trafi c et la consommation illi-
cite de drogue, en concours idéal, ou l’infraction 
unique prévue à l’article 3 de la même loi »

– M. Of. no 369 du 18 mai 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° 5/2017 [A]

sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de la loi 
déclaré par le Procureur général du Parquet auprès 
de la Haute Cour de Cassation et de Justice visant 
l’interprétation et la mise en application unitaire 
des disposit ions de l’article 485, paragraphe (1), 
point b), première phrase du Code de procédure 
pénale visant le rejet de l’accord d’aveu de culpa-
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bilité, dans l’hypothèse où le consentement vala-
blement exprimé par l’inculpé lors des poursuites 
pénales pour la conclusion de celui-ci est retiré 
devant l’instance de jugement

– M. Of. no 375 du 19 mai 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 28/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 
à donner une solution à des questions de droit 
relatives à la notion « d’autorité publique », telle 
que défi nie à l’article 2, paragraphe (1), point b) 
de la Loi n° 554/2004 du contentieux adminis-
tratif, et celle « d’institution publique », telle que 
prévue à l’article 2, paragraphe (1), point 39 de 
la Loi n° 273/2006 sur les fi nances locales
− M. Of. no 378 du 22 mai 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 45/2016 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant à 
donner une solution aux questions de droit sui-
vantes : « 1. Est-ce que les dispositions de l’ar-
ticle 21, paragraphe (2) de la Loi n° 554/2004 
du contentieux administratif, telle que modifi ée 
et complétée (Loi n° 554/2004), sont interpré-
tées en ce sens que la raison pour la révision est 
admissible en vertu des décisions de la Cour de 
Justice de l’Union européenne (CJUE) subsé-
quentes à l’arrêt dont la révision est demandée et 
à défaut de l’invocation des dispositions de droit 
communautaire dans le litige de base ou que la 
raison pour la révision est admissible seulement 
en vertu des décisions de la CJUE déjà rendues à 
la date du prononcé de l’arrêt dont la révision est 
demandée et dans les conditions où l’on invoque 
les dispositions en question dans le litige de 
base ? ; 2. Dans l’hypothèse de l’admissibilité de la 
demande de révision, quel est le délai à l’intérieur 
duquel on peut introduire la demande de révision 
reposant sur les dispositions de l’article 21, para-
graphe (2) de la Loi n° 554/2004 ? »
− M. Of. no 386 du 23 mai 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 10/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 
à donner une solution à la question de droit sui-
vante : « Si, dans l’interprétation des dispositions 
de l’article 426, point b) du Code de procédure 
pénale, est-ce que l’instance tranchant le recours 
en annulation, après lui avoir fait droit en prin-
cipe, peut procéder à une nouvelle analyse d’une 
cause d’arrêt du procès pénal, lorsque l’instance 
d’appel a discuté et analysé l’incidence de la 
cause d’arrêt du procès pénal, pour laquelle il y 
avaient des preuves au dossier » 
− M. Of. no 392 du 25 mai 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 18/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 347, paragraphe (1) du 
Code de procédure pénale
− M. Of. no 312 du 2 mai 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 2/2017 [A/A/A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-
positions de l’article 453, paragraphes (3) et (4), 
première phrase et de l’article 457, paragraphe 
(2) du Code de procédure pénale
− M. Of. no 324 du 5 mai 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 Gheorghiţă et Alexe c. Roumanie
− M. Of. n° 318 du 4 mai 2017

  Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2015 

dans l’affaire Opriş c. Roumanie
− M. Of. no 345 du 10 mai 2017



I. Législation relative 
à l’activité notariale

•  LOIS

Loi n° 123/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 182/2000 visant à sauvegarder le patri-
moine culturel national mobilier

– M. Of. no 415 du 6 juin 2017

Loi n° 133/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 138/2004 des améliorations foncières 
et portant modifi cation et complément de 
l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 82/2011 sur des mesures pour l’organisation 
de l’activité d’amélioration foncière

– M. Of. no 421 du 7 juin 2017

Loi n° 136/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’ur-

gence du Gouvernement n° 32/2016 visant à 
compléter la Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal 
et à régir des mesures fi nancières et fi scales

– M. Of. no 440 du 14 juin 2017

Loi n° 143/2017
portant complément de la Loi n° 114/1996 

du logement 
– M. Of. no 461 du 20 juin 2017

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 42/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 207/2015 sur le Code de procédure fi s-
cale

– M. Of. no 438 du 13 juin 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 40/2017
portant modifi cation de l’article 4, para-

graphe (1), points c) et d) de la Loi n° 50/1991 
visant l’autorisation de l’exécution des travaux 
de construction

– M. Of. no 440 du 14 juin 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 51/2017
portant modifi cation et complément de cer-

tains actes normatifs
– M. Of. no 508 du 30 juin 2017

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

Arrêté du Gouvernement n° 419/2017
portant approbation des Normes méthodo-

logiques pour la mise en application de la Loi 
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n° 151/2015 sur la procédure de l’insolvabilité 
des personnes physiques

– M. Of. no 436 du 13 juin 2017

Arrêté du Gouvernement n° 380/2017
portant modifi cation et complément du 

Règlement d’organisation et fonctionnement de 
l’Agence Nationale de Cadastre et de Publicité 
Immobilière, approuvé par l’Arrêté du Gouver-
nement n° 1.288/2012

– M. Of. no 441 du 14 juin 2017

Arrêté du Gouvernement n° 417/2017
visant à initier les procédures d’expropriation 

des immeubles propriété privée sis sur l’empla-
cement additionnel, qui font partie du couloir 
d’expropriation des travaux d’utilité publique 
d’intérêt national « Section IC, sous-section 
Ogra-Târgu Mureş sur le territoire des locali-
tés Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, 
Ungheni et Târgu Mureş du département de 
Mureş », partie de l’objectif  d’investissements 
« L’Autoroute Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Ora-
dea »

– M. Of. no 443 du 14 juin 2017

•  ORDRES

 Ordre du ministre des Finances publiques 
n° 894/2017
portant complément de l’Ordre du ministre 

des Finances publiques n° 450/2016 portant 
approbation de la Procédure visant à rectifi er 
les erreurs survenues dans les états fi nanciers 
annuels et les rapports comptables annuels 
déposés par les opérateurs économiques et les 
personnes morales sans but lucratif

– M. Of. no 467 du 21 juin 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° 32/2017 [A] 
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

la question de droit relative à l’interprétation 
de la phrase « la défense de vendre le logement 

pendant 5 ans » de l’article 1, paragraphe (7) 
de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 60/2009 sur des mesures destinées à la mise 
en œuvre du programme « Son premier foyer », 
approuvée telle que modifi ée et complétée par la 
Loi n° 368/2009, telle que modifi ée et complé-
tée (Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 60/2009)

– M. Of. no 460 du 20 juin 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 13/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à donner une solution à la question de droit 
suivante : « Si l’institution de l’application de la 
loi pénale plus favorable, régie par l’article 6 du 
Code pénal, est ou pas applicable dans la situa-
tion où la loi pénale plus favorable est interve-
nue après la libération conditionnelle et, après 
la modifi cation législative, la peine restant à être 
exécutée a été révoquée par un autre arrêt de 
condamnation, resté défi nitif, où l’on n’a pas 
appliqué les dispositions de l’article 6 du Code 
pénal  »

– M. Of. no 464 du 21 juin 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 33/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

l’interprétation et la mise en application des dis-
positions de l’article 1, paragraphe (1) de la Loi 
n° 125/2014 relative à l’exemption du paiement 
de dettes résultant des pensions de retraite, par 
rapport aux dispositions des articles 5 et 10 des 
Normes méthodologiques pour la mise en appli-
cation des dispositions de la Loi n° 125/2014 
relative à l’exemption du paiement de dettes 
résultant des pensions de retraite, ainsi que de 
la Procédure des remboursements, approu-
vées par l’Ordre du ministre du Travail, de la 
famille, de la protection sociale et des personnes 
âgées et du ministre des Finances publiques 
n° 2.073/1.623/2014

– M. Of. no 467 du 21 juin 2017



 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 15/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel relatif  

à la modalité de mettre en application les dis-
positions de l’article 56, paragraphe (1), point 
f) de la Loi n° 53/2003 – le Code du travail, 
republiée, telle que modifi ée et complétée, en ce 
sens d’établir si elles sont applicables dans tous 
les cas où un employé est condamné, par arrêt 
judiciaire resté défi nitif, à une peine privative de 
liberté, y compris avec sursis à l’exécution de la 
peine

– M. Of. no 470 du 22 juin 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 11/2016 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à donner une solution à la question de droit sui-
vante : « dans quelle mesure un tracteur agri-
cole ou forestier conduit sur les voies publiques 
est assimilé à un véhicule, et le fait de conduire, 
sur les voies publiques, un tracteur agricole ou 
forestier non enregistré, selon la loi, ou par une 
personne sans permis de conduire, réunit les 
conditions de typicité des infractions prévues 
à l’article 334, paragraphe (1) du Code pénal, 
respectivement l’article 335, paragraphe (1) du 
Code pénal »

– M. Of. no 479 du 26 juin 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 224/2017 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des 

dispositions de l’article 335, paragraphe (1) du 
Code pénal et de l’article 6, point 6, deuxième 
phrase de l’Ordonnance d’urgence du Gouver-
nement n° 195/2002 sur la circulation sur les 
voies publiques

– M. Of. no 427 du 9 juin 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 225/2017 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 14, point a) et de l’article 
27, point d) de la Loi n° 51/1995 visant l’orga-
nisation et l’exercice de la profession d’avocat, 
republiée

– M. Of. no 468 du 22 juin 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 264/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité de la 

phrase « au cas où ils vivent ensemble » du libellé 
des dispositions de l’article 5, point c) de la Loi 
n° 217/2003 visant à prévenir et à lutter contre 
la violence familiale

– M. Of. no 468 du 22 juin 2017 

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 257/2017 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 20, paragraphe (1) et de 
l’article 21, paragraphe (1) du Code de procé-
dure pénale

– M. Of. no 472 du 22 juin 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 392/2017 [A/R/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 248 du Code pénal de 1969, 
de l’article 297, paragraphe (1) du Code pénal et 
de l’article 132 de la Loi n° 78/2000 pour la pré-
vention, l’identifi cation et la sanction  des faits 
de corruption

– M. Of. no 504 du 30 juin 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 Călin et autres c. Roumanie
– M. Of. no 501 du 30 juin 2017
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