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Recent s-a fi nalizat şi s-a validat 
procedura de alegere a preşedin-
telui şi a vicepreşedinţilor Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din 
România, pentru un mandat de 
4 ani, respectiv pentru perioada 
2018 – 2021. 

Vă mulţumesc pentru votul de 
încredere pe care l-aţi acordat, atât 
mie, cât şi echipei de vicepreşe-
dinţi împreună cu care suntem 
mandataţi să vă reprezentăm inte-
resele încă din anul 2013: doamna 
notar Doina ROTARU, domnul 
notar Ion MARIN şi domnul notar 
Vasile VARGA. 

Într-o perioadă în care schim-
bările la nivel social, politic şi eco-
nomic vin adesea să ne bulverseze 
viaţa şi activitatea, continuitatea pe 
care aţi ales-o în privinţa conducerii 
instituţiei nu poate decât să consti-
tuie un factor de siguranţă. 

Continuitatea este importantă din 
mai multe considerente. În primul 
rând, ea ne dă posibilitatea ana-

lizării efectelor măsurilor adoptate în mandatul ce toc-
mai se încheie. Apoi, pe baza concluziilor obţinute, ne 
faci  litează realizarea unor strategii de acţiune pe termen 
mediu şi lung. A continua presupune deci a analiza trecutul 
şi a extinde măsurile în viitor. Efi cienţa şi predictibilita-
tea sunt trăsăturile pozitive ale continuităţii în desfăşurarea 
oricărei activităţi. Este nevoie însă de o perspectivă foarte largă 
asupra viitorului profesiei, care se întinde cu mult peste durata 

Dragi colegi,
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unui mandat de 4 ani.  Nu poate fi  neglijat nici 
contextul internaţional şi european în care ne 
desfăşurăm activitatea. O strategie de dezvoltare 
naţională a profesiei trebuie, în mod obligatoriu, 
să fi e în concordanţă cu provocările economice 
şi sociale de la nivel european. 

În ceea ce ne priveşte, doresc să vă asigur că 
preocuparea deosebit de serioasă privind viitorul 
acestei profesii este motivul determinant pentru 
care ne afl ăm la conducerea Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici şi ne asumăm, astfel, răspun-
derea pentru deciziile şi acţiunile pe care le vom 
întreprinde împreună cu Consiliul Uniunii.

 Specializarea şi consolidarea competenţelor 
dobândite prin Codul civil, prin Codul de pro-
cedură civilă şi prin Legea nr. 36/1995, continu-
area acţiunilor în vederea realizării unei practici 
notariale unitare, identifi carea unor noi domenii 
de activitate, reformarea şi efi cientizarea con-
trolului profesional, noi strategii de dezvoltare 
a Casei de Pensii a Notarilor Publici, imple-
mentarea unui amplu program informatic de 
gestiune a biroului notarial, care a fost utilizat 
cu succes în notariatele europene moderne de 

peste 10 ani, consolidarea deontologiei profe-
sionale, iată numai câteva dintre direcţiile dez-
voltării aceste profesii, pe care le vom urmări 
în următorul mandat. Cu toate acestea, profesia 
sunteţi, în primul rând, dumneavoastră. Fiecare 
dintre dumneavoastră jucaţi un rol, atât în plan 
local, acolo unde vă desfăşuraţi activitatea zil-
nică, cât şi în plan naţional, rol care infl uenţează 
semnifi cativ sensul de dezvoltare a profesiei, dar 
mai ales percepţia publică. Tot dumneavoastră 
sunteţi principalul nostru „furnizor” de idei, 
propuneri şi observaţii, pe care vă îndemn să ni 
le faceţi cunoscute şi în continuare. 

Dragi colegi,

Activitatea notarială face parte din viaţa 
obişnuită a cetăţenilor şi, prin aceasta, resimte 
imediat orice modifi care, pozitivă sau nega-
tivă, care se produce la nivel economic şi social. 
De aceea, este bine şi prudent ca fi ecare din-
tre dumneavoastră să aveţi în vedere măsuri şi 
planuri individuale, prin care să puteţi depăşi, pe 
termen scurt şi mediu, unele etape mai difi cile 
ale activităţii. 

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
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ondul actelor notariale din Transilvania este 
extrem de bogat şi parcurgerea lui atestă, ca în 
cazul celor două documente prezentate în con-

tinuare, nu numai şcolarizarea românilor în instituţii de 
învăţământ ungureşti, dar şi participarea multora dintre 
ei la război, în rândul armatelor austro-ungare, duşmane 
României Vechiului Regat.

Doctorul Nicolae Căliman, medic braşovean, preşedin-
tele despărţământului ASTRA între războaie, a fost un ast-
fel de caz. Adăugăm ceea ce, fi reşte, nu se putea adăuga în 
statele de serviciu austro-ungare, faptul că, afl at pe frontul 
occidental, în faţa degringoladei armatei monarhiei bice-
fale, şi-a dezarmat colonelul, conducându-şi regimentul, 
format în majoritate din români, cu bine, înapoi în Tran-
silvania.

I

/Diploma universitară redactată în limba latină. Traducere 
contemporană emiterii actului/

Noi, rectorul şi sfânta şi foarte celebra Universitate regală 
ungară a ştiinţelor,

Sănătate cititorilor,

Din partea mai marilor noştri s-a hotărât, în mod vrednic de 
laudă, mai ales aceasta că cei ce s-au consacrat mult timp studi-
ilor cinstite şi artelor, mai înainte de a se îndrepta spre viaţa de 
toate zilele şi spre practică, să se supună la toate examenele ca să 
dobândească, în mod legal, certifi catul obligatoriu al erudiţiei lor.

Astfel fi ind şi cum prea cinstitul, învăţatul şi expertul domn 
Nicolae Căliman, în etate de 27 de ani, de religie ortodoxă 
română, născut în comuna Cornăţel, judeţul Sibiu, a terminat 
în mod normal şi cu datorata regularitate şi diligenţă cursurile 
studiului medicinei universale prescrise de legile academice şi 
acum Domnia Sa este gata să dea dovada publică a învăţăturii 
sale şi cum a cerut de la noi să-l împodobim cu titlul academic 
cuvenit după învăţătura sa, noi, neputându-ne din partea noas-
tră sustrage cererii sale foarte juste şi onorabile, l-am examinat 
cu toată rigoarea din întreaga ştiinţă a medicinei. Cu care oca-

Din istoria notariatului

F
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ziune, fi indcă Domnia Sa ne-a dovedit erudiţia 
recerută şi o iniţiere sufi cientă în medicină, cu 
bucurie i-am oferit titlul care se datoreşte virtu-
ţilor şi studiilor oneste.

Drept care, prin puterea dată nouă de Augu-
ştii Domnitori, pe numitul, prea cinstitul, învă-
ţatul şi expertul domn Nicolae Căliman, în anul, 
luna şi ziua mai jos arătate, l-am proclamat şi 
declarat doctor în medicină universală şi i-am 
dat şi-i dăm puterea de a se înălţa la catedra 
profesorală şi a da sfaturi în cazuri de medicină, 
precum şi de a exercita practica medicinei uni-
versale, după ce va fi  practicat cât mai diligent, 
timp de un an, în anumite spitale destinate spre 
acest scop.

Îi atribuim, peste cele de mai sus, toate pri-
vilegiile şi prerogativele care se obişnuiesc a se 
atribui prin legi şi prin uz doctorilor în medicina 
universală.

Spre credinţa tuturor acestora, am îngrijit să i 
se dea prezenta diplomă, prevăzută cu sigiliul cel 
mare al Universităţii şi iscălită prin semnăturile 
trebuincioase.

Dat în Budapeste, în Ungaria.

Ziua 15 a lunii februarie A.D. 1913.

ss Ioan Kiss, doctor în Teologie etc etc, rec-
tor în acel timp al Universităţii regale ungare de 
ştiinţe, în Budapesta.

ss Hugo Preiss, doctor în medicină universală, 
profesor de Bacteriologie, directorul Institutului 
de Bacteriologie etc etc, preşedinte şi decan în 
acel timp al Înaltei Facultăţi de Medicină.

Ss indescifrabil, doctor în medicină univer-
sală, profesor de Fiziologie etc etc, notar în acel 
timp al Înaltei Facultăţi de Medicină.

/Pe verso, traducere din limba maghiară/

Posesorului acestei diplome, îndeplinind în 
mod convenabil practica spitalicească obligato-
rie de un an, i s-a eliberat prezenta diplomă de 
doctor care-l îndreptăţeşte la practicarea medici-
nei universale.

Budapesta, la 16 martie 1916

(L.S.) ss Preiss, decanul din acel timp al Facul-
tăţii de ştiinţa medicinei.

II

Ediţiune autentică

Act notarial public

În faţa mea, Carol Pildner de Steinburg, 
substitutul doctorului Octavian Cernea, notar 
public în Braşov, s-a prezentat în ziua mai jos 
scrisă, domnul doctor Nicolae Căliman, inspec-
tor igienic, domiciliat în Braşov, mie personal 
cunoscut, şi a cerut să cuprind în act notarial 
public o dovadă în baza cărţii mie prezentată, 
Anuarul medicilor militari, al fostei armate aus-
tro-ungare, editat în Viena la anul 1917, prin care 
se dovedeşte că domnul doctor Nicolae Căliman 
a fost numit cu data de 2 iunie 1916 medic loco-
tenent în armata austro-ungară, ceea ce se afl ă la 
pagina 81, şirul 16, şi anume: 2 iunie 1916, ceea 
ce înseamnă că medicii care urmează pe paginile 
următoare au fost numiţi de medici locotenenţi 
cu data aceasta. Iar la pagina 88, şirul al 14-lea 
de jos, se afl ă „Nicolae Căliman, Regimentul de 
Infanterie nr. 62. Numărul rangului 254”.

Din acestea reiese şi se dovedeşte că domnul 
doctor Nicolae Căliman a fost numit încă în anul 
1916, în 2 iunie, medic locotenent în armata aus-
tro-ungară, drept care s-a cuprins în act notarial 
public această dovadă.

Despre acest act notarial public s-a dat edi-
ţiune autentică domnului doctor Nicolae Căli-
man.

Dat în Braşov, la 24 (douăzeci şi patru decem-
brie) anul 1921 (una mie nouă sute douăzeci şi unu).

Carol Pildner de Steinburg, substitut de notar 
public m.p.

Atest că această ediţiune autentică eliberată 
pe seama domnului doctor Nicolae Căliman 
consună pe deplin cu originalul păstrat în arhivă 
sub nr. 1374/1921.

Dat în Braşov, la 24, douăzeci şi patru decem-
brie, anul 1921, una mie nouă sute douăzeci şi unu.

Carol Pildner de Steinburg
Substitutul notarului public. 

Dr. Georgeta FILITTI
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1. INTERESUL PRACTIC AL ANALIZEI

Potrivit art. 340 lit. g) C. civ. sunt bunuri proprii „bunurile, 
sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, 
precum şi bunul dobândit în schimbul acestora”1.

Textul reprezintă o consacrare a principiului subrogaţiei 
reale care funcţionează în cadrul patrimoniului (subrogaţia reală 
universală), dar şi în interiorul unei diviziuni patrimoniale (subro-
gaţia reală cu titlu universal).

Practica notarială se confruntă adesea cu solicitări ale soţilor, 
în timpul căsătoriei, sau ale foştilor soţi cu ocazia lichidării comu-
nităţii de bunuri2, în sensul consemnării a posteriori a acordu-
lui unuia dintre soţi (neproprietar) cu privire la intervenirea 
dispoziţiilor art. 340 lit. g) C. civ. în ceea ce priveşte folosirea 
anterioară de către celălalt soţ a unor sume de bani proprii 
în scopul achiziţiei unor bunuri proprii. Acest acord vine să 
bulverseze regimul juridic (aparent) al bunului care, până atunci, 
benefi cia de prezumţia de comunitate.

În condiţiile în care regimul legal al comunităţii de bunuri exer-
cită o atracţie deosebit de puternică cu privire la bunurile dobândite 
de soţi pe durata regimului, astfel încât „îi pot scăpa” doar anumite 
bunuri, cu caracter excepţional, şi anume cele prevăzute limitativ 
de art. 340 C. civ., practica notarială este deosebit de atentă la res-
pectarea prezumţiei (relative) de comunitate, manifestând rezerve 
justifi cate faţă de încercările de răsturnare a acestei prezumţii, chiar 
şi cu acordul celuilalt soţ, dacă nu sunt însoţite de dovezi.

Discuţii cu privire la aplicarea 
subrogaţiei reale cu titlu universal 

în cazul prevăzut de art. 340 
lit. g) C. civ., atunci când sunt 

folosite sume de bani 
proprii ale unui soţ

1 Textul reia dispozițiile art. 31 lit. f) C. fam., în vigoare până la 1 octombrie 2011, care dispunea că sunt bunuri proprii ale 
fi ecărui soț „valoarea care reprezintă și înlocuiește un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare”.

2 Și chiar ale moștenitorilor acestora.
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3 Autori consacrați în dreptul familiei, precum T. R. POPESCU, Dreptul familiei, vol. I, Editura Didactică și Pedagogică, 1965, 
pp. 179 – 180; I. P. FILIPESCU, A. I. FILIPESCU, Tratat de dreptul familiei, Ed. ALL BECK, 2001, pp. 75 – 76; M. AVRAM, Drept 
civil. Familia, Ed. Hamangiu, 2013, pp. 251 – 252, nu se preocupă în mod deosebit de această chestiune.

4 În general, subrogația reală cu titlu universal în interiorul maselor de bunuri proprii nu pune probleme deosebite de califi care 
sau de probă. Schimbul unui bun propriu cu un alt bun face ca bunul dobândit să aparțină acestei mase patrimoniale. De asemenea, 
prețul obținut din vânzarea unui bun propriu constituie bun propriu.

5 Este vorba despre o fungibilitate economică, care este o calitate comună tuturor elementelor patrimoniale, V. STOICA, Drept 
civil. Drepturi reale principale, Ed. C. H. Beck, 2013, p. 23.

6 AUBRY și RAU, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, ed. a cincea, ILGJ, Paris, 1917, tom IX, 
pp. 340 – 341.

7 Pentru o sinteză a evoluției acestora, a se vedea V. RANOUIL, La subrogation réelle en droit civil français, Ed. LGDJ, 1985, 
pp. 57 și urm.

8 Fundamentul fi cțiunii și consecința acestuia (limitarea fi cțiunii numai la universalitățile juridice) sunt puse în discuție de 
doctrină. Astfel, se arată că adevăratul fundament al subrogației reale l-ar constitui principiul echității, care impune ca persoanele 
interesate (proprietarul și creditorii) să nu fi e prejudiciate prin faptul ieșirii unui bun dintr-o universalitate, fără ca acesta să fi e 
înlocuit cu un bun nou sau cu valoarea acestuia. Pentru dezvoltări, a se vedea H. ROLAND, L. BOYER, Adages du droit français, 
Ed. Litec, Paris, 1999, pp. 811 – 817.

9 I. SFERDIAN, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Hamangiu, 2013, pp. 14 – 15.

Deşi jurisprudenţa cunoaşte numeroase situ-
aţii de intervenire a dispoziţiilor art. 31 lit. f) C. 
fam., doctrina nu s-a preocupat, în mod special, 
de analiza amănunţită a modalităţii de interve-
nire a subrogaţiei reale cu titlu universal în cazul 
în care sunt folosite sume de bani proprii3.

Ne propunem să analizăm care sunt 
dovezile pe care unul dintre soţi trebuie 
să le aducă pentru a proba caracterul de 
bun propriu al unor sume de bani pe care 
intenţionează să le (re)utilizeze, astfel încât 
să intervină subrogaţia reală cu titlu univer-
sal prevăzută de art. 340 lit. g) C. civ., dar şi 
consecinţele nedeclarării faptului folosi-
rii sumelor de bani proprii la momentul 
achiziţiei4. 

În acest scop, trebuie să răspundem la urmă-
toarele întrebări prealabile:

a) Principiul subrogaţiei reale cu titlu univer-
sal este de ordine publică, fi ind imperativ sau, 
dimpotrivă, priveşte interese private, astfel încât 
titularul masei patrimoniale poate alege să nu 
facă aplicarea acestuia?

b) Subrogaţia reală cu titlu universal ope-
rează de drept, automat sau este nevoie de înde-
plinirea anumitor formalităţi?

2. CHESTIUNI PREALABILE

a) Principiul subrogaţiei reale cu titlu uni-
versal este de ordine publică, fi ind impera-
tiv, deci obligatoriu sau, dimpotrivă, priveşte 
interese private, astfel încât titularul masei 
patrimoniale poate alege să nu facă aplicarea 
acestuia?

Înăuntrul patrimoniului, ca entitate abstractă, 
funcţionează subrogaţia reală, care este o conse-
cinţă a fungibilităţii elementelor patrimoniului. 
Elementele patrimoniului sunt bunuri care au o 
valoare pecuniară şi această trăsătură explică fun-
gibilitatea acestora5. Potrivit profesorilor Aubry 
şi Rau, subrogaţia reală constituie o fi cţiune prin 
care un obiect înlocuieşte un alt obiect pentru a 
deveni proprietatea persoanei respective şi pen-
tru a-i îmbrăca aceeaşi natură juridică în cadrul 
patrimoniului. Ca efect al subrogaţiei, elementul 
subrogat ia nu doar locul, ci şi natura juridică 
(subrogatum sapit naturam subrogati) a elementului 
care a părăsit universalitatea de drept. Iar aceasta 
se produce în mod automat6. Subrogaţia consti-
tuie, aşadar, o funcţie a patrimoniului. 

Teoria fi cţiunii a fost criticată şi ulterior 
abandonată. Fundamentele subrogaţiei reale au 
fost analizate de doctrină7, fi ind afi rmate atât 
teza afectaţiunii, cât şi cea a echităţii8, fără însă să 
se poată degaja un principiu general9. De exem-
plu, de ce este admisă subrogaţia reală în cadrul 
masei bunurilor proprii? Din motive de echi-
tate, deoarece, în caz contrar, bunurile proprii 
ar fi  absorbite în comunitate, iar soţul ar suferi o 
sărăcire a patrimoniului. Fără îndoială că, în lipsa 
subrogaţiei reale, soţul ar fi  avut dreptul la o des-
păgubire la lichidarea comunităţii (corespunză-
tor valorii cu care s-a îmbogăţit comunitatea), 
dar mai echitabil ar fi  să i se asigure acest drept 
în natură (şi nu în valoare) şi imediat. De aceea, 
subrogaţia reală îi asigură dreptul de proprietate 
exclusivă asupra bunurilor devenite proprii prin 
subrogaţie. Din considerente de echitate s-a ales 
între subrogaţia reală şi teoria recompenselor.
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Ideea de subrogaţie reală este exprimată prin 
adagiile in judiciis universalibus pretium succedit loco 
rei et res loco pretii10 şi res succedit pretio et pretium rei. 

Subrogaţia reală funcţionează nu numai la 
nivel macro, ci şi la nivelul diviziunilor patri-
moniale, ceea ce le asigură, de altfel, şi exis-
tenţa autonomă. Atunci când patrimoniul este 
divizat, elementele pecuniare care le înlocuiesc 
pe cele care părăsesc o masă patrimonială vor 
intra (numai) în acea masă patrimonială şi vor 
dobândi regimul juridic al acesteia11.

Subrogaţia reală asigură permanenţă şi con-
tinuitate ideii de universalitate. În lipsa subroga-
ţiei, şi-ar pierde sensul şi funcţia patrimoniu-
lui de a fi  garanţia comună a creditorilor12.

Puţini autori s-au întrebat cu privire la chesti-
unea de a şti cui profi tă subrogaţia13. Subrogaţia 
este un drept sau un procedeu juridic? Dacă este 
un drept, atunci trebuie căutate persoanele care 
sunt titularele acestui drept şi cărora le profi tă. 
Părerile au fost împărţite. Potrivit unor autori, 
subrogaţia profi tă titularului patrimoniului, în 
timp ce, în opinia altora, subrogaţia profi tă ter-
ţilor care au drepturi asupra patrimoniului. De 
exemplu, aşa se explică faptul că creditorii care 
au garanţii reale asupra unui bun îşi văd extinse 
drepturile asupra indemnizaţiei de asigurare, 
pentru că bunul distrus era afectat garanţiei cre-
anţei acestora. Ideea de afectaţiune este inerentă 
subrogaţiei reale.

În materia subrogaţiei reale cu titlu univer-
sal în cadrul masei de bunuri proprii ale soţilor, 
principalul benefi ciar al subrogaţiei este soţul 
titular al masei de bunuri proprii. În materia 
indiviziunilor succesorale sau postcomunitare, 
jurisprudenţa a admis, într-o manieră creatoare, 
la începutul secolului al XX-lea, jocul subroga-
ţiei reale, care făcea să se menţină astfel dreptu-
rile coindivizarilor asupra bunurilor sau valorilor 
înlocuitoare până la partaj14.

Subrogaţia reală cu titlu universal funcţio-
nează pe toată durata existenţei fi ecărei diviziuni 
patrimoniale, deci inclusiv după decesul titula-
rului patrimoniului şi până la încetarea diviziunii
patrimoniale respective. Astfel, potrivit art. 1.114 
alin. (4) C. civ., „în cazul înstrăinării bunurilor 
moştenirii după deschiderea acesteia, bunurile 
intrate în patrimoniul succesoral prin efectul 
subrogaţiei pot fi  afectate stingerii datoriilor şi 
sarcinilor moştenirii”15.

De menţionat că subrogaţia reală universală 
operează numai în cadrul universalităţilor juri-
dice, nu şi a celor de fapt.

Subrogaţia reală este imperativă pentru că 
ea reprezintă o funcţie a patrimoniului, tran-
spusă şi la nivelul diviziunilor patrimoniale. 

Astfel, titularul unei diviziuni patri-
moniale nu poate împiedica interveni-
rea subrogaţiei reale cu titlu universal, 
direcţionând valoarea care înlocuieşte 
bunul ieşit către o altă masă patrimoni-
ală, pentru că ar distruge continuitatea masei 
patrimoniale şi, în acelaşi timp, ar bulversa 
drepturile creditorilor ale căror creanţe s-au 
născut în legătură cu anumite mase patrimo-
niale al căror titular este.

Nu trebuie să fi m induşi în eroare de faptul că 
titularul patrimoniului, odată ce valoarea a înlo-
cuit automat un bun într-o masă patrimonială, o 
poate folosi în chiar acelaşi moment în orice alt 
scop şi aceasta chiar dacă ar fi  vorba de o masă 
patrimonială de afectaţiune. El poate „extrage” 
un bun dintr-o masă patrimonială, dezafectân-
du-l, şi să-l „trimită” într-o altă masă patrimoni-
ală, afectându-l unui alt scop, bineînţeles acolo 
unde acest lucru este posibil legal (de exemplu, 
în cazul maselor patrimoniale profesionale sau 
al maselor patrimoniale de afectaţiune specifi ce 
persoanei fi zice autorizate şi întreprinderii indi-
viduale).

10 În cadrul unei universalități juridice bunul ia locul prețului, iar prețul ia locul bunului.
11 V. STOICA, loc. cit.
12 Ibidem.
13 V. RANOUIL, op. cit., pp. 31 – 32.
14 Ibidem, p. 51.
15 Pe bună dreptate, în doctrină, sintagma legiuitorului „pot fi  afectate” a fost califi cată drept o eroare juridică, care contrazice 

înseși efectele subrogației, PAUL VASILESCU, JOZSEF KOCSIS, Drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, 2016, p. 324.
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Astfel, de exemplu, un soţ supus regimului 
legal al comunităţii nu poate direcţiona un bun 
care înlocuieşte un bun, prin mecanismul subro-
gaţiei, aparţinând unei mase patrimoniale într-o 
altă masă patrimonială16. El nu poate decide ca o 
valoare care înlocuieşte un bun propriu să intre 
în masa bunurilor comune, nici măcar cu acor-
dul celuilalt soţ. Astfel, preţul vânzării unui 
bun propriu sau bunul obţinut în schimbul 
unui bun propriu vor avea întotdeauna, ca 
efect al subrogaţiei, regimul juridic de bun 
propriu. 

Ce vom putea spune atunci despre faptul că 
soţii, alegând regimul matrimonial al comunităţii 
convenţionale, pot hotărî includerea în comu-
nitate a anumitor bunuri proprii17 (fi e bunuri 
proprii afl ate originar în masa bunurilor proprii, 
dar chiar bunuri proprii dobândite prin subro-
gaţie, de exemplu preţul vânzării unui bun pro-
priu sau bunul obţinut în schimbul unui bun 

propriu)? Cum se explică faptul că valoarea 
care ar trebui să înlocuiască un bun dintr-o 
masă patrimonială va migra într-o altă masă 
patrimonială? Nu constituie aceasta o atin-
gere adusă principiului obligativităţii subrogaţiei 
reale cu titlu universal? Este aceasta obligatorie 
sau facultativă?

Răspunsul este nuanţat. În primul rând, atât 
dispoziţiile care reglementează regimul matrimo-
nial legal, cât şi cele care reglementează regimul
matrimonial convenţional al comunităţii de 
bunuri sunt de ordine publică. În cadrul regi-
mului matrimonial al comunităţii legale, subro-
gaţia reală cu titlu universal este automată 
şi obligatorie. Ea poate deveni facultativă 
numai în cadrul regimului matrimonial con-
venţional, dar şi acolo, doar prin voinţa legiui-
torului. Dacă legiuitorul nu ar fi  permis soţilor 
să deroge de la caracterul imperativ al subroga-
ţiei reale cu titlu universal, astfel de „transferuri” 

16 Sau un profesionist titular al unei mase patrimoniale de afectațiune nu poate dirija o valoare care vine să înlocuiască un bun 
ieșit din această masă patrimonială într-o altă masă patrimonială.

17 Art. 367 C. civ. – „În cazul în care se adoptă comunitatea convențională, convenția matrimonială se poate referi la unul sau 
mai multe dintre următoarele aspecte:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea 
căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c);

b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt 
dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c)”.
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nu ar fi  fost posibile prin simpla voinţă a soţilor. 
Mai mult, dacă sunt alese de soţi, ele guvernează 
regimul matrimonial convenţional, fi ind cunos-
cute şi opozabile creditorilor soţilor, aceştia 
luând cunoştinţă de conţinutul convenţiei matri-
moniale18, astfel încât drepturile acestora nu pot 
fi  afectate. 

b) Subrogaţia reală cu titlu universal ope-
rează de drept, automat sau este nevoie de 
îndeplinirea anumitor formalităţi?

În cazurile în care legiuitorul a recunoscut 
expres aplicarea principiului subrogaţiei univer-
sale [art. 340 lit. g), art. 1.156 alin. (5), art. 1.114 
alin. (4) C. civ.], nu a prevăzut formalităţi care 
ar trebui îndeplinite pentru a opera subro-
gaţia reală cu titlu universal.

Fiind o funcţie a patrimoniului, subrogaţia 
reală se produce, în principiu, automat, instan-
taneu, independent de voinţa titularului 
patrimoniului. Prin aceasta ea asigură existenţa 
universalităţii juridice.

Aplicabilitatea acestei funcţii nu este deci 
nici facultativă şi nici nu este condiţionată 
de îndeplinirea anumitor formalităţi.

Astfel, bunul ieşit dintr-o masă patrimoni-
ală este înlocuit cu alt bun sau cu o valoare, 
fără ca titularul masei patrimoniale să fi e 
nevoit să folosească vreo formulă sacramen-
tală sau să declare că invocă subrogaţia. 

Efi cacitatea subrogaţiei se observă în aceea 
că este opozabilă terţilor şi, simetric invers, 
poate fi  opusă de către terţi. Iar opozabilitatea 
se produce automat. Titularul dreptului care a 
făcut obiectul subrogaţiei trebuie să poată să-l 
opună terţilor şi invers.

Cu referire la art. 340 lit. g) C. civ., acordul 
soţului neproprietar, indiferent de momentul 
intervenirii acestuia, nu are nicio relevanţă 
şi nu infl uenţează în niciun fel intervenirea 
subrogaţiei reale cu titlu universal. Fiecare 
soţ poate dispune singur de bunurile sale pro-
prii fără a avea nevoie de consimţământul celui-
lalt soţ (art. 342 C. civ.). În acest scop, soţul care 

pretinde că este proprietarul exclusiv al unui bun 
va produce dovezile corespunzătoare, în condi-
ţiile legii. Dacă acordul soţului neproprietar ar fi  
necesar pentru intervenirea subrogaţiei, atunci 
aceasta nu ar mai interveni automat şi, mai mult, 
ar însemna că un soţ sau soţii pot determina care 
bunuri să facă sau nu parte din masa bunurilor 
proprii, ceea ce, în cadrul regimului matrimonial 
legal, nu este posibil. Acordul celuilalt soţ poate 
avea cel mult un rol probator complementar 
în dovedirea intervenirii subrogaţiei.

3. ANALIZA PROBLEMEI. CALITATEA 
DE BUN PROPRIU ŞI DOVADA ACESTEIA

Mai adăugăm că, pentru a fi  aptă a interveni 
subrogaţia, adică înlocuirea, construcţia nece-
sită un contract translativ sau constitutiv de 
drepturi şi cu titlu oneros.

Exemple clasice ale aplicării subrogaţiei reale 
cu titlu universal în cazul masei bunurilor pro-
prii ale unui soţ vor constitui punctul de înce-
put al analizei noastre. 

Astfel, în doctrină19 s-a arătat că sunt bunuri 
proprii:

a) preţul vânzării unui bun propriu;
b) creanţa preţului de vânzare al unui bun 

propriu;
c) sulta primită în cazul schimbului sau parta-

jului unui bun propriu;
d) un bun dobândit în schimbul unui bun 

propriu;
e) bunul cumpărat cu suma de bani care con-

stituie preţul obţinut din vânzarea unui bun pro-
priu.

Subrogaţia reală este o înlocuire. Cu pri-
vire la originea bunurilor proprii înlocuite, se 
observă că subrogaţia reală cu titlu universal 
poate avea ca obiect bunuri proprii existente 
într-un mod originar în masa bunurilor proprii 
şi care urmează să facă obiectul unui act trans-
lativ (de exemplu, un bun dobândit înainte de 
căsătorie sau dobândit în timpul căsătoriei prin 
moştenire sau donaţie este vândut sau schimbat 
sau transmis în cadrul unui contract de rentă via-
geră), dar şi bunuri proprii care au dobândit 

18 Orice convenție matrimonială se înscrie în RNNRM.
19 T. R. POPESCU, op. cit., p. 180.
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acest regim juridic tocmai datorită interve-
nirii anterioare a mecanismului subrogaţiei 
şi pe care acum soţul le reutilizează (de exem-
plu, cu preţul obţinut din vânzarea anterioară a 
unui bun propriu achiziţionează un bun care va 
avea astfel tot regimul juridic de bun propriu sau 
un bun dobândit în schimbul unui bun propriu 
urmează a fi  vândut, iar preţul obţinut va avea 
regimul de bun propriu). 

Între aceste ipoteze de lucru nu există nicio 
diferenţă de tratament juridic, deoarece subro-
gaţia reală operează la infi nit. Iar cu privire la 
majoritatea exemplelor date nu există difi cultăţi 
de ordin probator în ceea ce priveşte calitatea 
de bun propriu a bunului care părăseşte 
masa bunurilor proprii. Regimul său juridic este 
edifi cator şi se va imprima automat bunului sau 
valorii care vine să-l înlocuiască, fără să aibă vreo 
importanţă natura juridică a acestuia diferită de 
cea a bunului pe care îl înlocuieşte (de exemplu, 
bunul imobil vândut este înlocuit de preţ, care 
este un bun mobil).

Să analizăm următoarele exemple:

1) Un soţ cumpără un bun plătind 
preţul cu bani cu privire la care declară 
că au regimul juridic de bunuri proprii. 
Bunul astfel achiziţionat are caracter de 
bun propriu, în temeiul art. 340 lit. g) 
C. civ.

Probleme practice:
i) Cum se face dovada caracterului de 

bun propriu al sumelor de bani?
ii) Ce semnifi caţie poate avea acordul 

celuilalt soţ?

De lege lata, subrogaţia se produce de drept, 
iar legiuitorul nu prevede expres respectarea 
vreunor formalităţi de către soţul care declară că 
banii au regimul juridic de bun propriu.

Condiţia obligatorie (şi generală) pentru 
ca să poată funcţiona mecanismul subrogaţiei 
este ca titularul patrimoniului (masei patrimoni-
ale) să poată dovedi regimul juridic concret 
şi actual al bunului care părăseşte o masă 
patrimonială, adică apartenenţa acestuia la 
respectiva masă patrimonială, în cazul nos-
tru, apartenenţa la masa bunurilor proprii. 

În concret, ce trebuie să dovedească soţul 
care pretinde că este proprietarul exclusiv al 
sumelor de bani?

a) în primul rând, originea acestora;
b) în al doilea rând, faptul neconsumării su-

melor de bani până la momentul (re)utilizării;
c) în al treilea rând, faptul utilizării a exact 

aceloraşi sume de bani proprii, şi nu a unor fon-
duri comune.

a) Dovada originii sumelor de bani proprii

Dat fi ind faptul că dobândirea bunurilor 
proprii este posibil să fi  avut loc sub imperiul 
atât al Codului familiei (până la 1 octombrie 
2011), cât şi al Codului civil (după 1 octombrie 
2011), trebuie să amintim şi dispoziţiile art. 26
alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, 
potrivit cărora „legea care guvernează condiţi-
ile de admisibilitate şi puterea doveditoare a 
probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale 
este cea în vigoare la data producerii ori, 
după caz, a săvârşirii faptelor juridice care fac 
obiectul probaţiunii”(subl. n.). De aceea, vom 
expune, pe scurt, dispoziţiile legale care guver-
nau materia probelor în acest domeniu sub 
imperiul ambelor legislaţii.

Prin originea acestora înţelegem modul de 
dobândire, respectiv actul juridic sau faptul juri-
dic care a avut ca obiect dobândirea sumelor de 
bani având regimul juridic de bunuri proprii în 
situaţiile prevăzute de art. 340 C. civ. sau de 
art. 31 C. fam. Cum bunurile proprii constituie 
o excepţie de la comunitatea de bunuri, acestea 
trebuie dovedite. Dovada are ca obiectiv tocmai 
răsturnarea prezumţiei relative de comunitate.

Dovada calităţii de bun propriu este în 
sarcina soţului care este (pretinde că este) 
proprietarul acestuia.

În această privinţă, există asemănări, dar şi 
unele deosebiri semnifi cative între cele două 
legislaţii.

Astfel, prezumţia de comunitate are ace-
leaşi caracteristici şi sub imperiul Codului fami-
liei, şi sub imperiul noului Cod civil. Este relativă 
şi are ca obiect orice bun dobândit după înche-
ierea căsătoriei, indiferent de natura sa. Calitatea 
de bun comun nu trebuie să fi e dovedită.
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Prezumţia comunităţii trebuie înţeleasă 
dintr-o dublă perspectivă: pe de-o parte, toate 
bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt 
prezumate a fi  comune dacă unul dintre soţi nu 
reuşeşte să dovedească caracterul de bun pro-
priu şi, pe de altă parte, orice plată efectuată 
de oricare dintre soţi pe durata regimului 
este prezumată a fi  făcută cu fonduri băneşti 
comune dacă unul dintre soţi nu dovedeşte 
că a utilizat fonduri băneşti proprii20.

În ceea ce priveşte dovada între soţi a fap-
tului că un bun este propriu, atât sub imperiul 
Codului familiei, cât şi sub imperiul noului Cod 
civil, dovada se putea, respectiv se poate face 
prin orice mijloc de probă21.

Cu privire la libertatea probaţiunii între 
soţi, doctrina sub imperiul Codului familiei a 
decis următoarele22:

• art. 5 alin. (1) din Decretul nr. 32/1954 
deroga de la dreptul comun în materia pro-
belor atunci când caracterul de bun propriu 
rezulta din acte juridice. 

Astfel, dovada se putea face şi cu martori sau 
cu prezumţii, fără nicio restricţie, chiar dacă era 
vorba de acte juridice cu o valoare mai mare de 
250 lei. Cu toate acestea, dacă în cauză era 
vorba de acte juridice solemne (donaţie, tes-
tament), forma cerută de lege nu poate fi  
suplinită prin alte probe, deoarece nerespec-
tarea formei autentice este sancţionată cu 
nulitatea absolută, astfel încât nu este înde-
plinită condiţia dobândirii valabile a bunului.

• în cazul în care dovada că un bun este pro-
priu se sprijină pe fapte materiale sau pe fapte 

juridice, dovada se putea face cu orice mijloc de 
probă şi potrivit dreptului comun;

• dovada intervenirii subrogaţiei reale cu 
titlu universal se putea face, de asemenea, 
prin orice mijloc de probă, „atât în cazul în 
care contractul prin care s-a încheiat bunul 
a fost încheiat pe numele ambilor soţi, cât şi 
împotriva înscrisului care ar cuprinde preci-
zarea că bunul dobândit în temeiul lui este 
comun, deoarece preţul s-a plătit de ambii 
soţi şi chiar şi în cazul în care înscrisul ar fi  
întocmit în formă solemnă.”

• oricare dintre soţi poate dovedi, prin 
orice mijloc de probă, chiar împotriva sau 
peste conţinutul unui act scris, că anumite 
bunuri sunt proprii şi nu comune. S-a arătat 
că este posibil a se dovedi cu martori, în cadrul 
unui proces de partaj, că în realitate s-a plătit un 
preţ mai mare decât cel declarat în act sau că 
preţul nu a fost plătit de către soţi, ci de către 
părinţii unuia dintre soţi, care au înţeles astfel 
să-l gratifi ce pe acesta.

• în ceea ce priveşte mărturisirea celui-
lalt soţ, în practică, aceasta constituia adesea 
o renunţare parţială la comunitate. Tribunalul 
Suprem a considerat nulă o astfel de măr-
turisire extrajudiciară făcută de un soţ în 
timpul căsătoriei dacă ea nu se sprijină pe 
probe obiective, fi ind lipsită de orice forţă 
probantă. Mai mult, în cazul în care măr-
turisirea constituie o fraudă la lege sau la 
drepturile terţilor, este nulă. 

Sub imperiul noului Cod civil, de asemenea, 
dovada între soţi a faptului că un bun este pro-
priu se poate face prin orice mijloc de probă 
[art. 343 alin. (2)]. Observăm dispoziţia legală 
potrivit căreia, în cazurile bunurilor proprii 
dobândite prin moştenire legală, legat sau 
donaţie, dovada se face în condiţiile legii. 
Noul Cod civil a preluat expres opinia doc-
trinei anterioare şi a arătat că libertatea pro-
bei între soţi este totuşi limitată atunci când 
se pune problema dovedirii actelor juridice 

20 FR. TERRÉ, PH. SIMLER, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Ed. Dalloz, 2008, p. 238. Prezumția este prezentată de autori 
în legătură cu analiza mecanismului recompenselor ce trebuie stabilite cu ocazia lichidării comunității.

21 Art. 5 alin. (1) din Decretul nr. 32/1954 – „Dovada că un bun este propriu se va putea face, între soți, prin orice mijloc de probă.”
Art. 343 alin. (2) C. civ. – „Dovada că un bun este propriu se poate face între soți prin orice mijloc de probă.”
22 I. P. FILIPESCU, A. I. FILIPESCU, op. cit., pp. 79 – 83.
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solemne, în acest caz, dovada putându-se 
face numai prin înscrisuri (autentice), nefi -
ind admisibilă proba cu martori. 

Un soţ poate deţine sume de bani proprii, în 
numerar sau prin instrumente bancare (depo-
zite, conturi curente). 

Despre faptul depunerii sumelor de bani în 
cont bancar amintim că nu are nicio infl uenţă 
şi nu modifi că în vreun fel natura juridică a 
sumelor de bani. Sume de bani având regimul 
juridic de bunuri comune se pot afl a în contul 
bancar al unuia sau al altuia dintre soţi, fără ca prin 
aceasta să-şi modifi ce în vreun fel regimul juridic, 
devenind proprii ale soţului titular de cont. De 
altfel, în mod curent, veniturile din muncă obţi-
nute de către fi ecare dintre soţi sunt deţinute în 
conturi bancare individuale ale fi ecărui soţ (plata 
salariului prin virament bancar fi ind des întâl-
nită). Aceste sume de bani îşi păstrează caracterul 
juridic de bunuri comune, iar puterile depline ale 
fi ecărui soţ asupra acestora, datorită mecanis-
mului gestiunii paralele în acest domeniu23 sau al 
gestiunii exclusive în ceea ce priveşte sumele de 
bani depuse în cont bancar24, nu trebuie să inducă 
în eroare. Faptul că un soţ, titular al unui cont 
bancar, benefi ciază de independenţă în raport 
cu instituţia de credit ţine de o putere care îi este 
conferită în raporturile cu aceste instituţii şi care 
nu decurge din deţinerea dreptului de proprietate 
exclusivă (deşi se poate suprapune cu acesta), ci 
dintr-o normă care reglementează, în mod parti-
cular, gestiunea sumelor de bani depuse în cont 
bancar în cadrul regimului matrimonial legal. De 
aceea, această putere nu poate, în niciun caz, 
să facă dovada caracterului de bun propriu 
al sumelor de bani, pentru că nu acesta este 

obiectul ei. El trebuie să probeze, concret, carac-
terul de bun propriu al acestor sume de bani. Este 
de reţinut faptul că, într-o cauză având ca obiect 
partajul de bunuri comune, instanţa a apreciat că 
înscrisurile depuse de unul dintre soţi (în speţă, 
decizie civilă, testament, contract de promisi-
une bilaterală etc.), prin care acesta intenţiona să 
dovedească caracterul de bunuri proprii al unor 
sume de bani (dobândite prin moştenire) depuse 
într-un cont bancar, în timpul căsătoriei, nu sunt 
sufi ciente pentru a demonstra „fără putinţă de 
tăgadă” faptul că banii proprii moşteniţi de soţ 
ar fi  fost aceiaşi cu sumele de bani depuse în cont 
bancar25.

Sumele de bani proprii pot fi  obţinute îna-
inte de încheierea căsătoriei sau pot fi  dobândite 
în timpul căsătoriei, în ipotezele prevăzute de 
art. 340 C. civ.

Sumele de bani dobândite anterior înche-

ierii căsătoriei

Dacă sumele de bani au fost dobândite îna-
inte de căsătorie, pare că originea acestora nu 
are relevanţă. Ceea ce trebuie dovedit este fap-
tul dobândirii anterior încheierii căsătoriei. 
Dar, pentru a dovedi aceasta, soţul este, indirect, 
obligat să facă dovada originii sumelor de bani, 
rezultând astfel data anterioară încheierii căsă-
toriei. 

Apreciem că dacă anumite sume de bani exis-
tau în contul bancar al unuia dintre soţi la data 
încheierii căsătoriei, faptul anteriorităţii dobân-
dirii raportat la momentul încheierii căsătoriei 
este pe deplin dovedit26 şi nu mai contează ori-
ginea sumelor de bani. 

23 Art. 346 alin. (2) C. civ. – „Cu toate acestea, oricare dintre soți poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile 
comune a căror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, anumitor formalități de publicitate. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân 
aplicabile.”

24 Art. 317 C. civ. – „(2) Fiecare soț poate să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte 
operațiuni în legătură cu acestea. 

(3) În raport cu instituția de credit, soțul titular al contului are, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dreptul de 
a dispune de fondurile depuse, dacă prin hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel.”

25 Tribunalul București, Decizia civilă nr. 47 din data de 23.10.2014, irevocabilă, disponibilă la adresa http://www.rolii.ro/
hotarari/58a557d0e49009e01a000408. „În cauză nu s-a răsturnat prezumția de bun comun, dovadă care îi incumba recurentului 
pârât, respectiv faptul că aceste sume provin exclusiv din valorifi carea unor drepturi patrimoniale provenite din moșteniri pentru 
a considera că sumele de bani sunt bunuri proprii în sensul art. 31 lit. b) din Codul familiei. Deși recurentul pârât a depus la dosar 
acte din care rezultă că a benefi ciat de bani și bunuri prin moștenire, aceste înscrisuri nu fac dovada prin ele însele, fără putință 
de tăgadă că banii depuși în conturile Nextbank SA provin din aceste moșteniri. În consecință, nefăcându-se dovada că banii 
au provenit din moștenire sau valorifi carea bunurilor moștenite se prezumă că aceștia sunt bani comuni, dobândiți în timpul 
căsătoriei și trebuie cuprinși în masa de împărțit.” (subl. n.).

26 De asemenea, un astfel de mod de deținere a sumelor de bani este sufi cient pentru a răsturna prezumția de comunitate 
instituită de art. 343 alin. (3) C. civ., atunci când un inventar nu a fost întocmit.
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Dacă însă sumele de bani proprii sunt deţi-
nute în numerar, originea acestora contează, 
deoarece odată dovedită, se va dovedi şi data 
dobândirii anterior încheierii căsătoriei.

Sumele de bani pot proveni din surse diverse: 
din vânzarea unui bun, dintr-o donaţie, dintr-o 
moştenire sau din economii făcute din venitu-
rile realizate din muncă (inclusiv exercitarea unei 
profesii sau desfăşurarea unei activităţi econo-
mice) anterior încheierii căsătoriei. Fiind vorba 
de dovedirea unui act juridic, atunci când forma 
prescrisă de lege este forma scrisă fi e ad probatio-
nem, fi e ad validitatem, soţul este obligat să facă 
dovada numai cu înscrisuri (contractul de 
vânzare sau schimb al unui bun, certifi catul de 
moştenitor, certifi catul de legatar sau contractul 
de donaţie). Dacă sumele de bani au făcut obiec-
tul unui dar manual27, dovada se va putea face 
prin orice mijloc de probă. Dacă sumele de bani 
provin din economii, dovada se va putea face 
prin orice mijloc de probă. 

Dată fi ind difi cultatea probei (mai ales cu 
privire la anumite categorii de bunuri mobile), 
Codul civil instituie, în această privinţă, o pre-
zumţie de comunitate (adesea neglijată de 
soţii care „aleg” acest regim matrimonial), în 
sensul că dacă soţii nu au întocmit un inven-
tar la încheierea căsătoriei, în care să precizeze 
bunurile mobile proprii, ele sunt prezumate 
a fi  comune28. În aceste condiţii, nici simpla 
posesie asupra sumelor de bani, care, în alte 
condiţii, ar fi  putut genera un titlu de propri-
etate, nu este sufi cientă pentru răsturnarea 
prezumţiei şi ea nu poate produce efectele 
prevăzute de art. 935 C. civ.29, pentru că nu 
este neechivocă.

Sarcina probei contrare revine soţului care 
pretinde că este proprietarul exclusiv al acestora. 
Răsturnarea acestei prezumţii de comunitate de 

către soţul care pretinde că fondurile băneşti 
sunt proprii nu implică, în principiu, inter-
venţia celuilalt soţ. Lipsa dovezii modalităţii 
concrete de dobândire a sumelor de bani, dar 
mai ales faptul anteriorităţii momentului dobân-
dirii prin raportare la data încheierii căsătoriei nu 
pot fi  suplinite prin intervenţia (acordul) celui-
lalt soţ, în sensul că bunurile nu sunt comune, ci 
sunt proprii ale celuilalt soţ. Dacă soţul proprie-
tar al sumelor de bani proprii ar fi  putut dovedi 
modul de dobândire, atunci ar fi  putut, implicit, 
dovedi şi faptul anteriorităţii acestuia raportat 
la data încheierii căsătoriei. Cu toate acestea, în 
practică, de cele mai multe ori, celălalt soţ inter-
vine pentru a răsturna prezumţia de comunitate, 
declarând că sumele de bani sunt proprii soţu-
lui, fi ind dobândite de acesta înainte de căsă-
torie, fără însă a produce vreo dovadă nici pri-
vind modalitatea concretă de dobândire şi nici 
privind anterioritatea acestora. Considerăm că 
o astfel de declaraţie nu poate fi  primită de 
notarul public şi se impune a fi  respinsă ca 
fi ind contrară legii, în temeiul art. 9 din Legea 
nr. 36/1995. Aşa-zisa recunoaştere a celuilalt soţ 
trebuie să se sprijine pe dovezi concrete privind 
caracterul de bun propriu, în condiţiile legii. 

Sumele de bani proprii dobândite pe 
durata regimului matrimonial legal

Dacă sumele de bani întrebuinţate au fost 
dobândite pe durata regimului matrimonial 
legal, prin moştenire, prin donaţie, dintr-o 
creanţă proprie sau prin intervenirea subro-
gaţiei ca urmare a vânzării unui bun propriu30, 
soţul va trebui, în mod similar, să prezinte înscri-
surile care dovedesc unul dintre aceste moduri 
de dobândire (certifi cat de moştenitor, certifi -
cat de legatar sau contract de donaţie). Aşadar, 
soţul trebuie să dovedească un anumit mod 
de dobândire, prevăzut de lege, care-i conferă 

27 Art. 644 vechiul C. civ. – „Proprietatea bunurilor se dobândește și se transmite prin succesiune, prin legate, prin convenție 
și prin tradițiune.”

Art. 1.011 NCC – „(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu 
excepția cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voințe al părților, însoțit de tradițiunea 
bunului.”

28 Art. 343 alin. (3) C. civ. – „Pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, înainte de încheierea acesteia se întocmește 
un inventar de către notarul public sau sub semnătură privată, dacă părțile convin astfel. În lipsa inventarului, se prezumă, până 
la proba contrară, că bunurile sunt comune.” 

29 Potrivit art. 935 C. civ., „oricine se afl ă la un moment dat în posesia unui bun mobil este prezumat că are un titlu de 
dobândire a dreptului de proprietate asupra bunului”. Această posesie trebuie să fi e neviciată.

30 Sumele de bani proprii pot fi  obținute în oricare dintre ipotezele prevăzute de art. 340 lit. a), d) – h) C. civ. În ceea ce 
privește relevanța pentru studiul nostru, ne-am referit numai la anumite moduri de dobândire, căci problema punându-se mai ales 
în legătură cu achizițiile imobiliare, sumele de bani proprii întrebuințate sunt adesea destul de mari.
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calitatea de bun propriu sumelor de bani. Nici 
în această privinţă, posesia sumelor de bani nu 
este de niciun ajutor. De asemenea, intervenţia 
celuilalt soţ în încercarea de a confi rma (dovedi) 
caracterul de bun propriu este inutilă şi nelegală, 
în condiţiile în care dovada se poate face numai 
cu înscrisuri.

Reamintim faptul că veniturile din muncă pre-
văzute de art. 341 C. civ., inclusiv cele din exer-
citarea unei profesii (care constituie o expresie a 
muncii intelectuale), realizate de oricare dintre 
soţi constituie bunuri comune ale soţilor. De 
asemenea, bunul dobândit cu fonduri băneşti 
comune obţinute (venituri din muncă) numai 
de către un singur soţ (inclusiv o perioadă înde-
lungată31) constituie întotdeauna bun comun şi 
nu îndreptăţeşte soţul care a realizat veniturile 
comune (mai mari) la recalifi carea regimului 
juridic al bunului comun; participarea diferită la 
dobândirea bunurilor comune şi la plata datori-
ilor comune îndreptăţeşte însă soţii la a stabili 
cote de contribuţie diferite la momentul lichidă-
rii regimului.

b) Dovada faptului neconsumării sume-
lor de bani proprii până la momentul 
(re)utilizării şi a folosirii acestor sume pentru
dobândirea unui bun propriu

Indiferent de modalitatea de deţinere, sumele 
de bani pot fi  circulate în interes propriu sau 
chiar comun al soţilor, cheltuite, investite, 
mărite, producându-se adesea confuzii cu sume 
de bani comune, indiferent că sunt păstrate în 
numerar sau prin mijloace bancare. 

Dacă soţul a dovedit originea sumelor de bani 
proprii, el trebuie să facă dovada că nu i-a 
cheltuit până la momentul utilizării. Adică, el 
trebuie să dovedească faptul că sumele de bani 
proprii dobândite la un moment dat [înainte de 
încheierea căsătoriei sau pe durata regimului, 
într-una dintre modalităţile prevăzute de art. 340 
lit. a), d) – h) C. civ.] nu au fost consumate 
(cheltuite) până la momentul utilizării. Am putea 
spune că, din moment ce soţul utilizează sume 
de bani, apare ca evident faptul că acestea nu au 

fost cheltuite. Cu toate acestea, caracterul con-
sumptibil al sumelor de bani, dar şi caracterul de 
gen al acestora face ca distincţia dintre sumele 
de bani proprii şi sumele de bani comune să nu 
poată fi  făcută. Poate un soţ a dobândit anterior 
o sumă de bani proprie, pe care însă a cheltuit-o 
(sau nu), iar acum dispune, în fapt, de sume de 
bani comune.

Dacă sumele de bani au fost deţinute, în 
această perioadă, în numerar, această dovadă (a 
neconsumării) este aproape imposibil de făcut. 
Intervenţia celuilalt soţ este absolut nece-
sară pentru a dovedi faptul neconsumării 
sumelor de bani proprii, adică existenţa 
actuală a acestora în masa bunurilor proprii 
a soţului. Ne întrebăm totuşi dacă mărturisirea 
celuilalt soţ poate avea o valoare probatorie în 
această privinţă. Celălalt soţ poate cel mult 
confi rma, în calitate de cotitular al masei 
bunurilor comune, faptul că soţul său nu 
foloseşte fonduri băneşti comune, dar în ce 
măsură este acesta apt să probeze necon-
sumarea unor sume de bani proprii (des-
pre a căror existenţă uneori este posibil să 
nici nu fi  avut cunoştinţă)? Este, credem, 
o dovadă indirectă. Dacă nu sunt bunuri 
comune, fapt pe care celălalt soţ poate să-l 
confi rme, atunci nu pot fi  decât bunuri pro-
prii, adică aceleaşi bunuri proprii cu privire 
la care soţul a reuşit să răstoarne prezumţia 
de comunitate.

Dacă sumele de bani au fost păstrate în con-
turi bancare, atunci dovada se va putea face, 
în principiu, cu înscrisuri emise de instituţiile 
de credit. Înscrisurile trebuie să facă referire la 
întreaga perioadă dintre momentul dobân-
dirii sumelor de bani şi momentul actual al 
utilizării acestora.

Dacă soţul a dovedit caracterul de bunuri 
proprii al sumelor de bani şi faptul existenţei 
actuale a acestora în masa bunurilor proprii, el 
trebuie să (mai) dovedească şi faptul că utili-
zează, în concret, aceste sume de bani proprii 
şi nu dispune, de fapt, de sume de bani comune.

31 Nu prezintă nicio relevanță în privința califi cării juridice a bunurilor faptul că un soț nu a obținut venituri o perioadă și nici 
motivul (de exemplu, o stare de șomaj prelungită, refuzul de a munci sau motive obiective precum deținerea într-un penitenciar). 
În sistemul român al devălmășiei dintre soți, aceste aspecte vor fi  luate în considerare la stabilirea cotelor de contribuție la 
dobândirea bunurilor comune.
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Adică, aceleaşi sume de bani de la momentul 
intrării în masa de bunuri proprii (şi neconsu-
mate) sunt folosite acum pentru dobândirea 
unui bun propriu, prin subrogaţie. În caz con-
trar, el ar dispune, în fapt, de fonduri comune 
în încercarea de a dobândi un bun propriu, adu-
când prejudicii atât celuilalt soţ, cât, mai ales, 
creditorilor comuni, printr-o subrogaţie fi ctivă 
(când celălalt soţ ar consimţi fi ctiv, neadevărat 
la intervenirea subrogaţiei, pentru a da greutate 
probatoriului)32. 

În concret, un soţ poate deţine suma de 
30.000 EUR, bunuri proprii, dar poate avea şi 
suma de 30.000 EUR, bunuri comune. Mecanis-
mul gestiunii paralele îi dă dreptul să folosească 
sumele de bani comune fără consimţămân-
tul celuilalt soţ. Astfel, el ar putea dispune de 
sumele de bani comune (declarând însă fals că 
acestea sunt fonduri proprii), în loc să dispună 
de sumele de bani proprii şi să invoce, nelegal, 
subrogaţia reală cu titlu universal în cadrul masei 
de bunuri proprii.

În funcţie de modalitatea de deţinere a sume-
lor de bani proprii, faptul utilizării concrete a 
acestora este mai difi cil sau mai uşor de probat.

Astfel, dacă sumele de bani proprii au fost 
păstrate în numerar, doar intervenţia celuilalt soţ 
este în măsură să confi rme faptul că nu folo-
seşte sume de bani comune (şi atunci, impli-
cit, foloseşte sumele de bani care îi sunt proprii).

Dacă sumele de bani au fost păstrate în con-
turi bancare şi dacă nu au intervenit cheltuieli 
de la data dobândirii (care să aibă ca efect dimi-
nuarea sub pragul sumelor de bani folosite în 
prezent) şi până la momentul actual al utilizării, 
dovada se va putea face cu înscrisuri emise de 
instituţiile de credit. Dacă la aceste sume de bani 
proprii s-au adăugat alte sume de bani comune, 
amestecul bunurilor de gen este inevitabil. De 
exemplu, într-un cont bancar un soţ deţine suma 
de 30.000 EUR, bunuri proprii. Ulterior, în ace-
laşi cont bancar, este depusă suma de 10.000 
EUR, având regimul de bunuri comune. Dacă 
soţul intenţionează acum să cheltuie o oarecare 
sumă de bani proprii, cum va putea aceasta să fi e 

deosebită de suma de bani comună? În această 
situaţie, intervenţia celuilalt soţ este necesară.

2) Un soţ cumpără un bun plătind 
preţul cu bani proprii. El nu declară 
natura juridică proprie a sumelor de bani 
în cuprinsul contractului. Achiesează la 
menţiunile contractuale potrivit cărora 
bunul astfel dobândit va avea regimul 
juridic de bun comun. Ulterior, soţul 
care a utilizat fonduri băneşti proprii 
intenţionează să facă dovada intervenirii 
subrogaţiei. 

Probleme practice:
a) A intervenit subrogaţia reală cu titlu 

universal la momentul achiziţiei?
b) Este posibil, ulterior achiziţiei, să se 

facă dovada intervenirii subrogaţiei? 

a) Am văzut că subrogaţia reală cu titlu uni-
versal prevăzută de art. 340 lit. g) C. civ. se pro-
duce automat. Ea nu poate fi  împiedicată (nici 
expres, nici tacit). Dar nici nu este nevoie, de 
lege lata, de o formulă sacramentală, ca o con-
diţie de fond, pentru ca aceasta să se producă. 
Astfel, dacă un soţ utilizează fonduri băneşti 
proprii pentru dobândirea unui bun, acesta va 
avea întotdeauna regimul juridic de bun propriu, 
indiferent că soţul declară sau nu faptul utiliză-
rii sumelor de bani proprii. Bineînţeles că dacă 
faptul folosirii sumelor de bani proprii nu este 
făcut public la momentul achiziţiei, atunci, în 
aparenţă, bunul va fi  atras în comunitate, 
datorită prezumţiei că soţul a folosit fonduri 
băneşti comune. El va avea, în aparenţă, regi-
mul juridic de bun comun, nu pentru că aceasta 
ar fi  conform situaţiei de fapt, ci din cauza pasi-
vităţii în ceea ce priveşte răsturnarea prezumţiei 
de comunitate a sumelor de bani proprii. Dar 
subrogaţia reală cu titlu universal nu a putut 
fi  împiedicată. În realitate, bunul se afl ă în masa 
bunurilor proprii, dar, în aparenţă, faţă de terţi, 
el este un bun comun. De aceea, creditorii per-
sonali ai soţului vor putea să ceară recunoaşterea 
caracterului de bun propriu al bunului ca urmare 
a intervenirii automate a subrogaţiei reale, care 
le este opozabilă.

32 M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tom VIII, Ed. LGDJ, 1925, p. 560.
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b) Această aparenţă poate fi  oricând înlătu-
rată (pe durata regimului matrimonial sau după 
încetarea acestuia). Atât timp cât soţul care a 
utilizat fonduri băneşti proprii reuşeşte să facă 
dovezile arătate, chiar şi a posteriori, prezumţia 
de comunitate poate fi  răsturnată. De altfel, 
prezumţia de comunitate nu impune ca dovada 
caracterului de bun propriu să fi e făcută la data 
achiziţiei bunului, ci permite ca această dovadă 
să se poată face oricând pe durata regimului sau 
după încetarea acestuia. 

Dovada a posteriori a caracterului de bunuri 
proprii al sumelor de bani este mult mai difi cilă 
decât la momentul achiziţiei. Trecerea unei peri-
oade îndelungate de timp face ca dovezile să fi e 
adesea imposibil de obţinut, mai ales în cazul 
utilizării unor sume de bani. Or, imposibilitatea 
dovedirii va avea ca efect chiar inexistenţa rapor-
tului juridic potrivit adagiului idem est non esse et 
non probari. Simpla intervenţie a celuilalt soţ 
care confi rmă caracterul de bun propriu al 
sumelor de bani nu poate suplini dovezile 
prevăzute de lege. Un bun este propriu (sau 
comun) pentru că acest regim juridic, de ordine 
publică, îi este impus de lege, nu ca urmare a 
voinţei unuia sau altuia dintre soţi. Regimul 
matrimonial legal este de ordine publică. Chiar 
şi când derogări de la acesta sunt permise în 
cadrul regimului comunitar convenţional, tot 
de legiuitor sunt trasate şi limitele derogărilor. 
Regimul matrimonial nu este o afacere privată 
a soţilor. Iar în ceea ce priveşte subrogaţia reală 
cu titlu universal prevăzută de art. 340 lit. g) C. 
civ., niciun text legal nu solicită consimţământul 
soţului neproprietar pentru ca un bun sau valoa-
rea care înlocuieşte un bun propriu să fi e propriu 
al unui soţ, nici ca o condiţie de ordin probator, 
nici ca o condiţie de fond pentru intervenirea 
subrogaţiei.

Fără îndoială că dovada, a posteriori, a caracte-
rului de bun propriu va avea ca efect răsturnarea 
prezumţiei de comunitate, atât între soţi, cât şi 
faţă de terţi (creditorii comuni). Fără îndoială şi 
că aceasta va bulversa imaginea pe care credito-
rii comuni o aveau cu privire la masa de bunuri 
comune. Aceştia au dreptul să conteste probele 
privind caracterul de bun propriu şi intervenirea 

subrogaţiei, dacă acestea au fost făcute în fra-
uda drepturilor lor. 

Faptul că soţul care a utilizat sume de bani 
proprii a achiesat la menţiunile din contractul de 
vânzare cu privire la caracterul de bun comun 
nu are nicio infl uenţă în ceea ce priveşte faptul 
intervenirii subrogaţiei, care s-a produs automat. 
Subrogaţia nu poate fi  înlăturată tacit. Ea nu 
putea fi  înlăturată decât expres şi numai în cazul 
adoptării regimului matrimonial al comunităţii 
convenţionale.

Situaţiile în care un soţ care utilizează fonduri 
băneşti proprii să nu declare expres acest fapt 
pentru a putea dovedi subrogaţia şi răsturnarea 
prezumţiei de comunitate sunt rare. Interesant 
este că, dacă admitem că subrogaţia a operat 
automat (indiferent de faptul că soţul a declarat 
sau nu faptul folosirii sumelor de bani proprii), 
atunci el are (conservă) un drept de proprietate 
exclusivă asupra bunului, iar la o eventuală lichi-
dare a comunităţii, el nu este titularul unui drept 
de creanţă, ci al unui veritabil drept de proprie-
tate (nepunându-se problema unei alegeri între 
cele două).

4. CONCLUZII

Utilizarea unor sume de bani proprii poate 
pune probleme deosebite de probă, iar efec-
tele răsturnării prezumţiei de comunitate sunt 
importante, mai ales faţă de terţi. 

Acordul celuilalt soţ poate avea ca obiect, 
atunci când se impune, confi rmarea faptului 
neconsumării şi a faptului folosirii în concret a 
unor sume de bani proprii, căci originea sumelor 
de bani trebuie dovedită, cu precădere, cu înscri-
suri.
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În ceea ce priveşte libertatea probaţiunii din-
tre soţi, putem face unele remarci proprii acti-
vităţii notariale. Exemplele pe care ni le-a oferit 
doctrina sunt proprii activităţii contencioase. 
Este adevărat că dovada caracterului de bun 
propriu se poate face atât pe cale voluntară, cât 
şi pe cale contencioasă. Cu toate acestea, obser-
văm că în procedura notarială necontencioasă 
(şi, mai larg, în orice proceduri administrative 
unde se solicită o dovadă a dreptului de propri-
etate), probele nu se administrează în contradic-
toriu cu o altă parte. Cel care pretinde că are un 
drept de proprietate exclusivă asupra unui bun 
mobil sau imobil este obligat să producă dove-
zile necesare. În general, deşi dispoziţiile privind 
materia probelor, cuprinse în Codul de proce-
dură civilă, sunt aplicabile, în principiu, şi în pro-
cedura notarială a autentifi cării, în fapt, lipseşte 
un cadru procesual, lipseşte evident confl ictul 
(contestarea dreptului), notarul nu este şi nu are 
puterea de apreciere a judecătorului, iar, în gene-
ral, drepturile părţilor se dovedesc cu înscrisuri. 
Atunci când acestea sunt incomplete, când situ-
aţia juridică nu rezultă cu claritate din cercetarea 
înscrisurilor, când există confuzii între conţinu-
turile unor înscrisuri sau erori materiale (care 
nu pot face obiectul unei îndreptări notariale), 
misiunea notarului adesea încetează. Notarul nu 
audiază martori33 (nu le apreciază depoziţiile) 
pentru dovedirea unui raport juridic şi, în gene-
ral, are mijloace limitate pentru a se convinge de 
conţinutul unui înscris, dacă acesta nu rezultă cu 
claritate. Specifi cul activităţii notariale face ca, în 
general, dreptul de proprietate asupra bunurilor 
imobile şi mobile să se dovedească cu înscrisuri. 
Mai mult, originea unor sume de bani proprii, 
de regulă consistente (folosite apoi pentru achi-
ziţii imobiliare), cu privire la care soţul declară 

că le-a dobândit prin dar manual (sub imperiul 
vechiului Cod civil când nu era prevăzut un prag 
valoric al obiectului darului manual sau chiar 
sub imperiul noului Cod civil), chiar probată 
cu recunoaşterea donatorului, trebuie privită cu 
rezerve34. 

Declaraţia soţului neproprietar în sensul că 
nu a avut nicio contribuţie la dobândirea bunu-
lui (comun), fi ind de acord ca acesta să fi e bun 
propriu al celuilalt soţ (sic!) este vădit nelegală, 
nesprijinindu-se pe niciun text de lege. Bunurile 
nu sunt comune sau proprii ale soţilor în funcţie 
de o anumită contribuţie individuală a fi ecăruia. 
Toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei 
sunt bunuri comune ale ambilor soţi, chiar dacă, 
de exemplu, numai un singur soţ a avut venituri 
comune sau a avut o contribuţie mai importantă 
la dobândirea unui bun sau a achitat singur (din 
venituri comune sau proprii) o datorie comună 
contractată pentru dobândirea unui bun comun. 
Aceasta constituie însăşi esenţa comunităţii 
de bunuri. Iar bunurile proprii, excepţie de la 
comunitatea de bunuri, sunt numai cele strict 
determinate de legiuitor. De aceea, un notar care 
primeşte şi autentifi că o astfel de declaraţie îşi va 
angaja răspunderea prevăzută de lege. 

De exemplu, cu referire la materia stabilirii 
de către soţi a unor cote (diferite) de contribuţie 
la dobândirea bunurilor comune (în cadrul unui 
litigiu de partaj), jurisprudenţa recentă a decis 
că, „pentru evitarea fraudării creditorilor unuia 
dintre soţi, mărturisirea soţului debitor în sen-
sul că a avut o contribuţie minimă la dobândirea 
bunurilor comune trebuie susţinută de probe 
care să confi rme această situaţie de fapt”35. 

Notar public Dragoș ISACHE
Camera Notarilor Publici Bacău

33 Singura procedură unde notarul audiază martori este procedura succesorală, dar și acolo pentru stabilirea numărului 
moștenitorilor și nu pentru dovedirea raporturilor juridice.

34 Putem oferi un exemplu din materia donației: nu cu puțin timp în urmă, am fost solicitați să autentifi căm un contract de 
donație în care mama, pensionară (benefi ciară a unei pensii în calitate de fost membru al CAP), locuitoare în mediul rural, ar 
fi  donat fi ului acesteia suma de 80.000 EUR. La acel moment, Legea nr. 70/2015 nu era în vigoare. Ne întrebăm (retoric) dacă 
donatoarea nu ar fi  trebuit să probeze originea și existența sumei de bani donate!

35 CSJ, secția civilă, Decizia nr. 2643 din 18 iunie 2003, în Pandectele Române nr. 6/2004, p. 28, apud M. AVRAM, op. cit., 
p. 319, nota 1. În același sens este și doctrina mai veche, Tribunalul Suprem, secția civilă, Decizia nr. 2642 din 27 noiembrie 1984, 
în Legislația familiei și practica judiciară în materie, Ministerul Justiției, 1987, p. 318.
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parcursul derulării unui raţionament confl ictual, 
autoritatea competentă sesizată, aplicând în mod 
corect norma confl ictuală română, poate să con-

state că aceasta trimite fi e la legea română, fi e la un sistem de 
drept străin. Doar prezenţa unui element de extraneitate poate 
să determine aplicarea unei legi străine. Instanţa forului aplică 
legea străină pentru că propria ei normă confl ictuală îi permite 
acest lucru. Dreptul străin nu îşi găseşte aplicarea în temeiul 
propriei autorităţi, ci numai în condiţiile şi în măsura prevăzute 
de lex fori. Dacă legea străină s-ar aplica în ţara forului în virtutea 
autorităţii proprii, s-ar încălca principiul suveranităţii statelor.

Fiecare stat, în exercitarea suveranităţii sale, decide în ce con-
diţii şi pentru care raporturi juridice să se aplice un drept străin. 

Spre deosebire de alte sisteme de drept, în concepţia juri-
dică română actuală, dreptul străin la care norma confl ictuală 
română a trimis este considerat un element de drept, iar nu 
unul de fapt, ceea ce înseamnă că aplicarea dreptului străin este 
obligatorie dacă norma confl ictuală română trimite la el, în caz 
contrar fi ind încălcată chiar norma confl ictuală română. Obliga-
tivitatea aplicării legii străine, atunci când normele confl ictuale 
române îi atribuie competenţă, rezultă din caracterul imperativ 
al acestor norme sau din principiul autonomiei de voinţă a păr-
ţilor (în cazul în care dreptul străin este lex voluntatis).

Nu de puţine ori, aplicarea unei legi străine poate ridica o 
serie de probleme specifi ce atât în plan teoretic, cât şi din punct 
de vedere practic, în ceea ce priveşte afl area conţinutului şi 
interpretarea acestuia. 

La nivel internaţional, în materia afl ării conţinutului unei legi 
străine, se aplică Convenţia europeană în domeniul informaţiei

Afl area conţinutului legii străine 
prin intermediul 

unor acorduri bilaterale 
încheiate între organizaţiile 

profesionale notariale 
din state diferite

Pe
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asupra dreptului străin, semnată la Londra la 
7 iunie 1968, şi Protocolul adiţional la conven-
ţie, semnat la Strasbourg la 15 martie 1978. Deşi 
România a aderat la această Convenţie prin 
Hotărârea Guvernului nr. 153/1991, publicată 
în M. Of. nr. 62 bis din 26 martie 1991, aplicarea 
acesteia este limitată doar la instanţele judecăto-
reşti. Astfel, în conformitate cu art. 3 din Con-
venţie, autorităţile abilitate să formuleze cererea 
de informaţii sunt doar cele judiciare şi numai 
atunci când un proces a fost deja pornit.

La nivel european, prin Decizia Consiliului 
2001/470/CE, a fost creată Reţeaua Judiciară 
Europeană în materie civilă şi comercială, care 
are ca principală misiune facilitarea cooperării 
judiciare dintre autorităţile statelor membre prin 
aplicarea efectivă şi practică a actelor comuni-
tare, dar şi obţinerea informaţiilor asupra drep-
tului intern din statele membre. Şi asociaţiile 
profesionale afi liate reţelei pot transmite cereri 
de informaţii asupra dreptului străin. 

La nivelul Consiliului Notariatelor din Uni-
unea Europeană (CNUE), asociaţia ofi cială şi 
reprezentativă la nivel continental a profesiei 
notariale de drept civil, s-a hotărât, la Marsilia, 
în 11 octombrie 2006, crearea Reţelei Notariale 
Europene (RNE) ca o structură de interlocu-
tori naţionali, cu obiectivul principal de a aduce 
sprijin cu informaţie juridică notarilor europeni 
confruntaţi în activitatea cotidiană cu cauze cu 
element transfrontalier. 

Misiunea fundamentală a interlocutorului RNE 
este aceea de a aduce un sprijin tehnic direct 
notarilor chemaţi să trateze dosare cu element 
de extraneitate. RNE nu oferă consiliere juridică 
în cazuri specifi ce, ci doar un sprijin abstract
pentru notari.

Numărul cetăţenilor care întreţin legături cu 
cetăţenii unui alt stat din motive profesionale 
sau familiale este în continuă creştere în Uni-
unea Europeană. Pornind de la numeroasele 
solicitări de opinii juridice în cauze cu elemente 
de extraneitate care s-au înregistrat la Uniu-
nea Naţională a Notarilor Publici din Româ-
nia, am constatat că, în plan notarial, există o 
nevoie acută de consiliere profesională adaptată 
a raporturilor juridice născute din mobilitatea 

europeană a persoanelor. Punerea în aplicare a 
noilor instrumente legislative europene cu inci-
denţă în activitatea notarială, care impun deseori 
pentru practician aplicarea dreptului unui alt stat 
membru UE aduce cu sine o creştere a cererii de 
informaţie din partea profesioniştilor dreptului 
cu privire la conţinutul dreptului material al sta-
telor europene în aria de competenţă notarială.

Dat fi ind faptul că dimensiunea europeană a 
securităţii juridice devine o componentă funda-
mentală a misiunii notarilor în societate, Insti-
tutul Notarial Român împreună cu Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România şi cu 
sprijinul domnului conf. univ. dr. Dan Andrei 
Popescu, notar public în cadrul Camerei Nota-
rilor Publici Cluj, au demarat la sfârşitul anu-
lui 2016 un proces de negociere a unor acor-
duri bilaterale care vizează inclusiv schimbul de 
informaţii în ceea ce priveşte conţinutul legii 
străine. 

Primul acord de cooperare a fost semnat cu 
Camera Federală a Notarilor Germani şi Institu-
tul Notarial German, la data de 16 martie 2017, 
la Bruxelles.

Acordul de cooperare este menit să vină în 
sprijinul procesului de formare profesională, 
precum şi în cel al pregătirii profesionale con-
tinue a notarilor din cele două ţări. Totodată –
având în vedere dispoziţiile Regulamentului 
(UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind com-
petenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi exe-
cutarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi 
executarea actelor autentice în materie de succe-
siuni şi privind crearea unui certifi cat european 
de moştenitor, care se aplică succesiunilor des-
chise începând cu data de 17 august 2015 – se 
doreşte venirea în sprijinul atât al cetăţenilor 
români şi germani care intenţionează să-şi pla-
nifi ce anticipat succesiunea, oferindu-li-se date 
şi informaţii privind conţinutul legii succesorale 
competente, cât şi al notarilor publici din cele 
două ţări prin înlesnirea accesului şi înţelegerii 
sistemului de drept privat din cele două state.

Părţile acordului au decis colaborarea în 
vederea pregătirii profesionale a notarilor 
publici şi a notarilor stagiari din cele două ţări 
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prin organizarea de dezbateri, seminare, confe-
rinţe, mese rotunde, cursuri de perfecţionare sau 
specializare privind aplicarea şi implementarea 
legislaţiei europene, a convenţiilor şi tratatelor 
internaţionale, schimb de formatori.

Potrivit dispoziţiilor acordului, părţile îşi vor 
comunica reciproc, la cerere, informaţii cu pri-
vire la dispoziţiile legale care sunt sau au fost în 
vigoare în statul lor în materiile dreptului civil, 
al familiei, procesual civil şi nu numai şi se vor 
informa reciproc asupra evoluţiilor legislative 
şi politice de interes pentru profesie. Această 
colaborare vizează inclusiv schimbul de infor-
maţii în ceea ce priveşte conţinutul legii străine. 
Posibilitatea de a obţine informaţii prin interme-
diul Reţelei Notariale Europene (RNE) rămâne 
nemodifi cată.

În temeiul Protocolului, Institutul Notarial 
German a transmis ofi cial Institutului Notarial 
Român o atestare a conţinutului legii germane 
asupra unor aspecte de interes practic notarial. 
Redăm în continuare informaţiile primite din 
partea Institutului Notarial German, traduse în 
limba română, cu speranţa ca aceste informaţii 
să fi e utile în activitatea dumneavoastră.

Acceptarea moştenirii, inclusiv a acţiu-
nilor care constituie o acceptare implicită a 
moştenirii conform legii germane

În legea succesorală germană, moştenirea 
este transmisă în mod automat moştenito-
rului fără a fi  necesară acceptarea moştenirii 
[art. 1942 (1) C. civ. german, BGB]. Cu toate aces-
tea, moştenitorul trebuie să renunţe la moştenire
într-o anumită perioadă de timp [art. 1944 (1), 
1943 BGB] dacă nu doreşte să devină moşte-
nitor. Importanţa acceptării este astfel limitată 
la faptul că moştenitorul nu mai poate renunţa 
la moştenire dacă a acceptat-o (art. 1943 BGB). 
Moştenitorul poate accepta moştenirea de 
îndată ce a avut loc deschiderea succesiunii 
(art. 1946 BGB).

Acceptarea poate fi  declarată în mod explicit, 
dar şi implicit. Este esenţial ca declaraţia să indice 

în mod clar intenţia potenţialului moştenitor de 
a deveni moştenitorul defi nitiv al moştenirii. Nu 
este cerută nicio formă specifi că. Este sufi cientă 
o declaraţie verbală sau un e-mail. Nu este nece-
sară comunicarea acceptării către instanţa de 
succesiune.

Acceptarea implicită a moştenirii a fost con-
fi rmată de jurisprudenţa instanţelor germane în 
următoarele cazuri:

• cererea de eliberare a unui certifi cat de 
moştenitor1; 

• cererea de înregistrare în registrele funciare 
a moştenitorului2; 

• acte de dispoziţie asupra bunurilor din 
patrimoniul succesoral3; 

• acte de dispoziţie asupra cotei succesorale4.

Termenul de opţiune succesorală, inclu-
siv calculul acestuia şi motivele suspendării 
sau retragerii

Renunţarea se poate face în termen de şase 
săptămâni [art. 1944 (1) BGB]. Perioada este 
de şase luni dacă decedatul îşi are ultima reşe-
dinţă în străinătate sau dacă moştenitorul este 
rezident în străinătate la începutul perioadei 
[art. 1944 (3) BGB].

Termenul curge de la data la care moştenito-
rul a luat cunoştinţă de deschiderea succesiunii şi 
de motivele dreptului său [1944 (2) BGB]. Ter-
menul nu începe să curgă înainte ca moştenitorul 
să ia cunoştinţă de faptul că testatorul este dece-
dat sau a fost declarat decedat în mod valabil.5

Mai mult, acesta trebuie să înţeleagă motivul 

1 BayObLG NJW-RR 1999, 590, 591.
2 KG OLGE 38, 263.
3 BayObLGZ 1983, 153, 159; BayObLG FamRZ 1988, 213, 214.
4 BayObLG Recht 1906 pt. 2515.
5 BeckOGK-BGB/Heinemann, versiune: 2 ianuarie 2017, § 1944 pt. 2.
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dreptului său şi să ştie dacă are dreptul la succe-
siune legală sau este desemnat moştenitor prin-
tr-o dispoziţie testamentară6.

În cazul în care moştenitorul este îndreptăţit 
printr-o dispoziţie pentru cauză de moarte, ter-
menul nu începe să curgă înainte de notifi carea 
acelei dispoziţii de către instanţa de succesiune 
[art. 1944 (2), a doua teză, BGB]. Legea face tri-
mitere la comunicarea orală sau scrisă a dispo-
ziţiei de către instanţa de succesiune.7 Instanţa 
este obligată să notifi ce moştenitorul şi nu poate 
deroga de la această obligaţie în mod discreţio-
nar. 

Termenul este calculat în conformitate cu 
art. 187 (1), 188, 193 BGB. Ziua de început a 
termenului nu este luată în considerare; terme-
nul se împlineşte în ziua în care expiră perioada 
de şase săptămâni sau şase luni de la începutul 
perioadei. Dacă termenul se împlineşte într-o zi 
de sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare 
legală, acesta se prelungeşte până în prima zi 
lucrătoare.

Exemplu: perioada începe într-o zi de sâmbătă, 
1 februarie 2014 şi se termină la expirarea perioa-
dei, în 17 martie 2014, prima zi lucrătoare după 
15 martie.

Termenul se suspendă atunci când este înde-
plinită una dintre condiţiile stipulate în art. 206 
sau 210 BGB [art. 1944 (2), a treia teză, BGB]. În 
caz de forţă majoră (art. 206 BGB), moştenito-
rul nu îşi poate exercita dreptul, astfel că terme-
nul este suspendat. Termenul poate fi  suspendat 
şi de o procedură judiciară de aprobare afl ată pe 
rol. Aceasta se întâmplă, în special, atunci când 
reprezentantul legal trebuie să obţină aprobarea 
familiei sau a instanţei de tutelă pentru ca renun-
ţarea să devină efectivă. În acest caz, termenul se 
suspendă din momentul deschiderii procedurii 
judiciare şi până la data aprobării defi nitive.8

Potrivit legislaţiei germane, aprobarea devine 
efectivă atunci când a devenit defi nitivă, deci 
în momentul pronunţării hotărârii [art. 40 (2) 
din Legea privind procedura judecătorească în 

materie familială şi în probleme nelitigioase, 
FamFG]. Prin urmare, încetarea suspendării ter-
menului nu are loc atunci când reprezentantul 
legal este informat despre aprobare, ci atunci 
când se pronunţă decizia.

Rezerva succesorală, natura rezervei, per-
soanele îndreptăţite la rezervă 

Rezerva este jumătate din valoarea cotei 
de moştenire legală [art. 2303 (1), a doua teză, 
BGB] care i se cuvine moştenitorului. Cota suc-
cesiunii legale se calculează conform art. 1924 
şi urm. din BGB: rudele care moştenesc aparţin 
celui mai apropiat grad de rudenie cu defunctul.

Rudele de gradul I sunt copiii decedatului. 
Copiii decedaţi sunt înlocuiţi de copiii lor etc.

Rudele de gradul II sunt părinţii decedatului; 
părinţii decedaţi sunt înlocuiţi de copiii lor, adică 
fraţii sau fraţii vitregi ai decedatului. Urmând 
aceeaşi schemă, legea defi neşte şi gradele III şi 
IV, precum şi gradele suplimentare. Rudele de 
gradul II moştenesc numai atunci când nu există 
rude de gradul I. Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru rudele de gradul II în relaţie cu cele de 
grad III şi aşa mai departe.

În afară de rude, soţul supravieţuitor are, 
de asemenea, dreptul la rezervă [art. 1931 (1) 
BGB]. Soţul supravieţuitor are dreptul la un 
sfert din moştenire împreună cu rudele de gra-
dul întâi şi jumătate din moştenire împreună cu 
rudele de gradul al doilea sau împreună cu buni-
cii. Mai mult decât atât, regimul matrimonial al 
decedatului şi al soţului/soţiei acestuia poate 
conduce la o creştere a cotei succesiunii legale 
a soţului supravieţuitor. În cazul în care soţii 
sunt căsătoriţi în regimul proprietăţii de achiziţii 
(Zugewinngemeinschaft), cota din succesiunea legală 
a soţului supravieţuitor este majorată cu un sfert 
[art. 1371 (1) BGB]. Reguli speciale sunt incluse 
în art. 1371 (2) BGB în cazurile în care soţul 
supravieţuitor nu devine moştenitor şi nu are 
dreptul la moştenire. 

Pentru a calcula rezerva succesorală, cota 
succesiunii legale trebuie împărţită la doi. 

6 BGH NJW-RR 2000, 1530; BayObLG NJW 1953, 1431, 1432.
7 BeckOGK-BGB/Heinemann, versiune: 2 ianuarie 2017, § 1944 pt. 55.
8 OLG Frankfurt DNotZ 1966, 613; OLG Saarbrücken Rpfl eger 2011, 607.
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Descendenţii şi ascendenţii defunctului au drep-
tul la rezervă [art. 2303 (1), prima teză, BGB]. 

Exemple:
• Testatorul B moare şi lasă în urmă soţia şi doi 

copii. B şi-a nominalizat soţia ca moştenitor unic. 
Ei au trăit sub regimul legal al comunităţii de achi-
ziţii. Cotele din succesiunea ab intestat sunt de o 
jumătate (¼ + ¼) pentru soţie şi un sfert pentru 
fi ecare dintre cei doi copii. Fiecare copil are astfel 
dreptul la o cotă obligatorie de ⅛. 

• Dacă, în primul caz, B nu şi-a nominalizat 
soţia, ci pe amanta X, ca moştenitor unic, cota obli-
gatorie a patrimoniului soţiei şi a copiilor săi se cal-
culează în funcţie de cota moştenirii ab intestat a 
soţului înainte ca aceasta să fi  fost mărită [art. 1371 
(2) BGB]. În consecinţă, soţia are dreptul la o cotă 
obligatorie de ⅛ (¼ x ½)9 şi fi ecare dintre cei doi 
copii la o cotă obligatorie de 3/16 (⅜ x ½).

• Testatorul C are doi fi i, S1 şi S2. S1 are 
un fi u, E1 (nepotul 1 al lui C), iar S2 are un fi u, 
E2 (nepotul 2 al lui C). S2 a murit înainte de 
moartea testatorului C. Cota obligatorie a lui S1 
este de ¼ (½ x ½). E1 nu are dreptul la o cotă 
obligatorie din moştenire, deoarece el este exclus de la 
succesiune, deoarece este descendent mai îndepărtat. 
E2 are dreptul de a moşteni o parte obligatorie din 
succesiune, deoarece S2 a decedat deja. Ponderea sa 
obligatorie se ridică la ¼ (jumătate din partea moş-
tenirii ab intestat, cea din urmă fi ind o jumătate şi 
corespunde cotei pe care S2 ar fi  primit-o [art. 1924 
(3) BGB], deci ½ [art. 1924 (4) BGB]).

• Testatorul B a trăit împreună cu soţia sa în 
regimul proprietăţii de achiziţii. Nu au copii. Părinţii 
sunt încă în viaţă când decedează testatorul. El şi-a 
desemnat soţia ca unic moştenitor. Cota moştenirii ab 
intestat a soţiei se ridică la ¾ (½ [art. 1931 (1) 
cu părinţii] + ¼ [majorare datorată proprietăţii de 
achiziţii conform art. 1371 (1) BGB]). Cota moşte-
nirii ab intestat a fi ecărui părinte se referă la sfer-
tul rămas şi, prin urmare, se ridică la ⅛ [art. 1925 
(2) BGB], cota obligatorie este astfel de jumătate şi 
astfel 1/16 pentru fi ecare părinte.

Potrivit legislaţiei germane, rezerva nu con-
feră un drept efectiv de moştenire, ci numai 
dă posibilitatea persoanei (care are dreptul la 
rezervă) să solicite bani. Aceasta înseamnă că 
persoanele care au dreptul la rezervă nu trebuie 

să fi e indicate într-un certifi cat de moştenire sau 
într-un Certifi cat european de moştenitor.

Norme naţionale speciale care impun 
restricţii cu privire la sau care afectează 
succesiunea în cazul anumitor bunuri, în 
conformitate cu art. 30 din Regulamentul 
european privind succesiunea 

În legislaţia germană, aceasta se referă la dis-
poziţiile privind bunurile agricole, astfel cum se 
prevede într-un act federal numit Höfeordnung. 
Ferma este transmisă moştenitorului pentru a 
fi  păstrată şi în conformitate cu reguli speciale. 
Acest lucru se face separat de celelalte bunuri 
transferate în conformitate cu regulile generale 
de succesiune. Höfeordnung este aplicabil în landu-
rile Nord Rhine-Westphalia, Schleswig-Holstein, 
Saxonia Inferioară şi Hamburg. În Baden-Würt-
temberg (Badisches Hofgütergesetz, Württembergische,
Anerbengesetz, acesta din urmă începând cu 
1 ianuarie 2000 fi ind aplicabil numai succesiu-
nii în cazul în care decedatul s-a născut înainte 
de 1 ianuarie 1930), Hesse (Hessische Landgüter-
ordnung), Renania-Palatinat (Rheinland-Pfälzische 
Höfeordnung) şi Bremen (Bremisches Höfegesetz).

Existenţa (sau inexistenţa) codifi cărilor 
locale ale legislaţiei succesorale care derogă 
de la Codul civil; dacă există astfel de codi-
fi cări, partea interesată informează cealaltă 
parte cu privire la aspectele menţionate mai 
sus, specifi ce acestor codifi cări

Întrucât există o legislaţie federală cuprinză-
toare, landurile nu au competenţa de a legifera, 
cu excepţia cazului în care există rezerve speci-
ale în favoarea legislaţiei landurilor. 

Astfel de rezerve, chiar dacă există, nu au o sem-
nifi caţie practică relevantă, cu excepţia Höfeordnung.

Principalele trăsături ale regimurilor ma tri-
moniale existente, posibilitatea schimbării 
regimului matrimonial, precum şi normele de 
confl ict aplicabile regimurilor matrimoniale

Regimurile matrimoniale prevăzute de 
Codul civil german

BGB prevede patru regimuri matrimoniale: 
participarea la achiziţii (art. 1363 et seq. BGB), 

9 Soția nu are posibilitatea de a renunța la câștigurile acumulate sau să solicite partea obligatorie de ¼, cf. BGH NJW 
1982, 2497.
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separaţia bunurilor (art. 1414 BGB), comunita-
tea deplină a bunurilor (art. 1415 BGB) şi regi-
mul matrimonial opţional de participare la achi-
ziţii (art. 1519 BGB).

Soţii trăiesc în regimul matrimonial al pro-
prietăţii de achiziţii dacă nu se prevede altfel 
printr-o convenţie matrimonială [art. 1363 (1) 
BGB]. În cadrul acestui regim matrimonial, 
bunurile soţilor rămân separate în timpul căsă-
toriei, dar achiziţiile sunt egalizate când un soţ 
moare sau căsătoria se fi nalizează cu divorţ. 
Achiziţiile înseamnă suma cu care activele fi nale 
ale unui soţ depăşesc activele iniţiale (art. 1373 
BGB). În cazul în care achiziţiile unui singur soţ 
depăşesc achiziţiile celuilalt soţ, jumătate din 
excedent se datorează celuilalt soţ sub formă de 
creanţă de egalizare [art. 1378 alin. (1) BGB]. 
Soţii pot modifi ca regimul proprietăţii de achi-
ziţii prin încheierea unei convenţii matrimoniale 
(art. 1408 BGB). În special, aceştia pot exclude 
anumite active din activele iniţiale şi fi nale, de 
exemplu o societate.

În cadrul regimului proprietăţii de achizi-
ţii, fi ecare dintre soţi îşi administrează pro-
priile active. Prin urmare, fi ecare soţ rămâne 
în continuare proprietarul bunurilor dobân-
dite înainte şi după căsătorie. Cu toate aces-
tea, bunurile sunt supuse anumitor inter-
dicţii de valorifi care (art. 1364, art. 1365, 
art. 1369 BGB). Cea mai importantă inter-
dicţie de valorifi care în practica notarială 
este prevăzută în art. 1365 BGB, potrivit 
căreia un soţ nu poate, fără consimţământul 
celuilalt soţ, să dispună de proprietatea sa în 
ansamblul său. 

În regimul matrimonial al separaţiei de 
bunuri (Gütertrennung), fi ecare soţ îşi adminis-
trează singur propriile active. Spre deosebire 
de regimul participării la achiziţii, nu există o 
egalizare a proprietăţii în caz de divorţ sau de 
deces. În ceea ce priveşte comunitatea de bunuri 
(Gütergemeinschaft), este importantă împărţirea 
proprietăţii soţilor în mai multe bunuri. Propri-
etatea comună este proprietatea de care ambii 
soţi pot dispune în comun. În afară de aceasta, 

fi ecare soţ are proprietăţi rezervate şi proprietăţi 
separate (art. 1416 – art. 1418 BGB). În prezent, 
soţii rareori aleg regimul comunităţii de bunuri. 
Prin urmare, acesta nu mai joacă un rol semnifi -
cativ în practică.

Regimul opţional al participării la achizi-
ţii (Wahl-Zugewinngemeinschaft) se bazează pe un 
acord între Franţa şi Germania din 4 februarie 
2010 (art. 1519 BGB). Diferă foarte puţin de 
participarea la achiziţii. În practică, nu are nicio 
importanţă până acum.

Schimbarea regimului matrimonial

Cu excepţia cazurilor în care soţii au convenit 
altfel, aceştia trăiesc în regimul participării la achi-
ziţii (art. 1363 BGB). Ei pot alege un alt regim 
matrimonial decât cel legal, înainte de căsătorie 
sau în timpul căsătoriei, prin intermediul unei 
convenţii matrimoniale. Convenţia matrimonială 
face obiectul autentifi cării notariale (art. 1408, 
art. 1410 BGB). În cazul în care soţii stabilesc 
un regim matrimonial diferit în timpul căsăto-
riei prin intermediul unei convenţii matrimoni-
ale, regimul participării existent este lichidat. În 
cazul în care soţii sunt de acord, de exemplu, să-l 
transforme din participarea la achiziţii în regimul 
matrimonial al separaţiei de bunuri, există drep-
tul la egalizarea achiziţiilor. Acest lucru poate fi  
de interes din punct de vedere fi scal, deoarece 
egalizarea achiziţiilor este scutită de taxe.

Norme de confl ict în privinţa regimurilor 
matrimoniale

În conformitate cu normele de confl ict apli-
cabile în prezent, prevăzute în actul introduc-
tiv la Codul civil [Einführungsgesetz zum BGB 
(EGBGB)], regimul matrimonial este reglemen-
tat de următorii factori de legătură, conform 
art. 15 (1) şi art. 14 (1) EGBGB:

• primul: naţionalitatea comună a soţilor 
după încheierea căsătoriei. În cazul dublei cetă-
ţenii, cetăţenia relevantă este determinată de ţara 
de cetăţenie efectivă [art. 5 alin. (1), prima teză, 
EGBGB]. În cazul în care este cetăţean ger-
man, cetăţenia germană prevalează întotdeauna 
[art. 5 alin. (1), a doua teză, EGBGB]. Deşi 
această preferinţă pentru cetăţenia germană este 
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conformă cu legislaţia UE şi poate fi  aplicată în 
continuare, este totuşi controversată în Germa-
nia şi nu a fost încă clarifi cată.

• al doilea (în absenţa cetăţeniei comune): 
legea ţării în care soţii au avut reşedinţa obiş-
nuită la momentul încheierii căsătoriei.

• al treilea (în absenţa cetăţeniei comune şi în 
cazul reşedinţei obişnuite în state diferite): legea 
statului cu care soţii au cea mai strânsă legă-
tură de altă natură.

Există o legătură imutabilă cu legislaţia apli-
cabilă10: dacă factorul de legătură decisiv 
se modifi că după încheierea căsătoriei (de 
exemplu, prin schimbarea cetăţeniei sau 
a reşedinţei obişnuite), acest lucru nu are 
nicio importanţă pentru legea aplicabilă.

Referinţa din art. 15 EGBGB este o refe-
rinţă generală la normele de confl ict ale statului 
a cărui lege a fost aleasă ca lege aplicabilă. Dacă 
legea desemnată este legea germană, se aplică 
legislaţia germană [art. 4 alin. (1) EGBGB]. 

În plus, soţii au posibilitatea de a alege 
legea aplicabilă regimului lor matrimonial 
înainte sau după încheierea căsătoriei [art. 15 
alin. (2) EGBGB]. Aceştia pot alege fi e legea 
cetăţeniei unuia dintre soţi, legea statului în 
care unul dintre soţi are reşedinţa obişnuită, 
iar în ceea ce priveşte proprietăţile imobiliare – 
legea statului în care se afl ă această propri-
etate.

Este important de reţinut că din 29 ianuarie 
2019 Regulamentul european privind regimurile 
matrimoniale guvernează legea aplicabilă. Cu 
toate acestea, prevederile legate de legea aplica-
bilă (capitolul III) se aplică doar soţilor care au 
încheiat căsătoria după data de 29 ianuarie 2019 
sau care au ales legea aplicabilă după această 
dată [art. 69 (3) din Regulament]. 

Pentru soţii care au încheiat căsătoria înainte 
de această dată, rămân în vigoare dispoziţiile 
relevante ale EGBGB, care până în prezent au 
fost aplicabile cu condiţia ca soţii să nu aleagă 
legea aplicabilă după intrarea în vigoare a Regu-
lamentelor europene privind regimurile matri-
moniale şi parteneriatele înregistrate.

Adopţia şi caracteristicile sale, în special 
dreptul la succesiune în caz de adopţie

Adopţia este pronunţată de instanţa de 
tutelă şi familie, la cererea părintelui adoptiv 
(art. 1752 BGB). Adopţia este admisibilă dacă 
serveşte interesului superior al copilului şi este 
de aşteptat să apară o relaţie părinte – copil între 
părintele adoptiv şi copil [art. 1741 (1) BGB]. 
Prin urmare, adopţia, ca regulă generală, nu ar 
trebui pronunţată până când părintele adoptiv 
nu a avut copilul în plasament pentru o perioadă 
rezonabilă (art. 1744 BGB). Un copil poate fi  
adoptat în comun numai de un cuplu căsătorit 
[art. 1741 (2), a doua teză, BGB].

Pentru adopţie, este necesar consimţământul 
copilului şi al părinţilor. Pentru un copil care nu 
are capacitate juridică sau nu are încă 14 ani, tuto-
rele său legal acordă consimţământul (art. 1746 
până la art. 1748 BGB). În anumite condiţii, con-
simţământul părinţilor poate să nu fi e necesar 
[de exemplu, în cazul în care nu au fost cunos-
cuţi niciodată, art. 1747 alin. (3) BGB] sau în caz 
de decădere din drepturi (de exemplu, încălcarea 
gravă a îndatoririlor sau indiferenţa faţă de copil, 
art. 1748 BGB). Declaraţia se face în formă auten-
tică notarială [art. 1750 (1) BGB]. În plus, este 
necesară o cerere a părintelui adoptiv. Această 
cerere este, de asemenea, supusă autentifi cării 
notariale [art. 1752 (2), a doua teză, BGB].

Odată cu adopţia, copilul dobândeşte statutul 
legal al unui copil al părintelui adoptiv [art. 1754 
(1) BGB]. La adopţie, relaţia copilului şi a des-
cendenţilor săi cu rudele anterioare este stinsă 
[art. 1755 (1) BGB]. Acest lucru afectează, de 
asemenea, drepturile succesorale: copilul adop-
tat devine moştenitor de gradul întâi al părinţilor 
adoptivi. Pe de altă parte, relaţia copilului şi a 
descendenţilor acestuia cu rudele anterioare este 
stinsă [art. 1755 (1), prima teză, BGB]. Astfel, 
de la adopţie, copilul adoptat nu mai este moşte-
nitor legal şi nici nu are dreptul la rezerva după 
părinţii şi bunicii biologici etc. 

În cazul adopţiei unui adult (adopţia adulţi-
lor), adopţia de obicei stabileşte doar un grad 
de rudenie între persoana adoptată (şi des-
cendenţii acesteia) şi adoptator, dar nu între 

10 OLG Zweibrücken NJW 2016, 1185 pt. 8; OLG Stuttgart NJW-RR 2015, 838.
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persoana adoptată (şi descendenţii acesteia) şi 
rudele adoptatorului [art. 1770 (1), prima teză]. 
Persoana adoptată şi descendenţii săi sunt, prin 
urmare, moştenitori de gradul întâi numai ai 
adoptatorului, dar nu şi ai părinţilor acestuia. 
Pe de altă parte, persoana adoptată rămâne pe 
deplin legată de rudele sale biologice [art. 1770 
(2) BGB], astfel încât acesta este moştenitorul 
de gradul întâi după părinţii şi bunicii biologici.

Aceste prevederi se aplică numai dacă in stanţa 
a pronunţat o hotărâre de adopţie cu efecte 
de pline prin asimilarea adoptării unui adult cu cea 
a unui minor [art. 1772 BGB].

Recunoaşterea (sau nerecunoaşterea) 
mamei surogat, în special în sensul în care 
maternitatea de substituţie încalcă regulile 
de ordine publică, conform dreptului interna-
ţional privat 

În ceea ce priveşte recunoaşterea surogaţilor, 
trebuie să se facă următoarea distincţie: dacă 
paternitatea este constatată prin hotărâre judecă-
torească, este necesar să se analizeze dacă recu-
noaşterea contravine normelor de ordine publică 
[art. 109 (1), pct. 4, FamFG]. Întrucât Curtea 
Supremă Federală (BGH) a emis o decizie fun-
damentală la 10 decembrie 201411, chestiunea a 
fost în mare măsură clarifi cată. În fapt, Curtea 
Supremă Federală Germană a decis într-o cauză 
cu privire la legea californiană că, spre deosebire 
de simpla înregistrare a relaţiei, poate fi  recunos-
cută o hotărâre judecătorească străină care con-
ţine constatarea paternităţii legale. Simplul fapt 
că o hotărâre străină în cazul maternităţii suro-
gat acordă paternitatea legală a copilului părinţi-
lor benefi ciari nu contravine ordinii publice dacă 
cel puţin un părinte benefi ciar, spre deosebire de 
mama surogat, este genetic legat de copil. Este, 
de asemenea, important să menţionăm că, în 
acest caz, mama surogat nu era interesată de asu-
marea relaţiei de paternitate, în timp ce părinţii 
benefi ciari doreau să asigure dezvoltarea copi-
lului. În acelaşi timp, a fost garantat de normele 
californiene sau de analiza judiciară efectuată în 
acest stat că era vorba de o surogare voluntară 
şi că au fost respectate garanţiile procedurale 

de bază. În aceste condiţii, conform BGH, se 
poate realiza o paralelă cu adopţia. Respingerea 
pe motivul încălcării ordinii publice se aplică în 
mod corespunzător dacă statutul parental este 
atribuit nu numai tatălui genetic, ci şi partene-
rului său înregistrat. Această decizie se referea 
la un copil care era legat genetic de unul din-
tre taţii care îl doreau. Rămâne deschisă discuţia 
legată de ce decizie s-ar fi  adoptat în alt caz. Cu 
toate acestea, în cazul recunoaşterii paternităţii 
pentru un tată care nu este genetic, cu greu s-ar 
fi  decis altfel. Mai mult, trebuie luată în consi-
derare relaţia socială şi familială existentă între 
copil şi părinţii benefi ciari în evaluarea bunăs-
tării copilului.12 Este irelevant în conformitate 
cu reglementările BGH dacă părinţii benefi ciari 
sunt bărbat şi femeie sau cupluri de acelaşi sex.

Cazurile în care este stabilită paternitatea în 
conformitate cu normele de confl ict ca urmare 
a nerecunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti tre-
buie evaluate în mod diferit. În temeiul art. 19 
alin. (1) EGBGB, afi lierea unui copil este supusă 
legii statului în care copilul îşi are reşedinţa obiş-
nuită. Afi lierea poate fi  stabilită în raport cu fi e-
care părinte în conformitate cu legea statului al 
cărui cetăţean este respectivul părinte. În cazul 
în care copilul se afl ă în Germania pe o perioadă 
mai lungă de timp şi dacă legislaţia germană 
este relevantă datorită naţionalităţii germane a 
părintelui benefi ciar, legislaţia germană rămâne 
aplicabilă, iar maternitatea mamei surogat este 
valabilă şi ea. 

Andrada Raluca TĂNASE
Director al Institutului Notarial Român

11 BGH NJW 2015, 379.
12 MünchKommBGB/Wellenhofer, ed. a 7-a, 2017, § 1591 pt. 7.
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1 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice a fost republicată în M. Of. nr. 121 din data de 5 martie 2013.

pus problema de a stabili sancţiunea aplicabilă 
în cazul autentifi cării unui contract prin care se 
înstrăinează dreptul de proprietate asupra unui 

imobil, fără a se prezenta dovada achitării la zi a datoriilor pen-
tru serviciile de utilităţi publice, cerinţă ce reiese din dispoziţiile 
art. 53 ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată 1.

Potrivit art. 53 din Legea nr. 51/2006, „notarii publici 
nu vor autentifi ca actele de înstrăinare a imobilelor sau a 
societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, fără dovada achi-
tării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilităţi publice de 
care sunt grevate acestea, eliberată de furnizorii/prestatorii 
acestor servicii. În cazul în care bunul ce urmează a fi  înstră-
inat este un apartament situat într-un bloc proprietate con-
dominială, este necesară şi dovada achitării la zi a datoriilor, 
eliberată de asociaţia de proprietari”.

Începând cu acest număr, sub titlul „Studiu de caz” inaugurăm o 
nouă rubrică, în cuprinsul căreia, plecând de la analizarea unor cazuri 
concrete ce s-au ivit în practica notarială, se pot desprinde concluzii de 
natură a servi şi în rezolvarea altor probleme asemănătoare. Adresăm 
totodată invitaţia ca toţi notarii să aducă la cunoştinţa redacţiei propri-
ile probleme de drept cu care s-au confruntat în activitatea lor, prezen-
tând soluţia adoptată şi calea parcursă până la găsirea ei. În numerele 
ce vor urma sperăm ca problemele soluţionate de către aceştia să vă 
suscite interesul, iar dezbaterea situaţiilor de drept controversate să 
cuprindă un număr cât mai mare de participanţi. 

Redacţia BNP

S-a

Sancţiunea aplicabilă 
în cazul nerespectării dispoziţiilor 
art. 53 din Legea nr. 51/2006
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Prin adresa Uniunii nr. 4165/6.11.2007, tri-
misă, spre ştiinţă, tuturor notarilor publici, aces-
tora li s-a adus la cunoştinţă că, în aplicarea dis-
poziţiilor art. 53 din Legea nr. 51/2006, trebuie 
să verifi ce, spre a menţiona în actele de înstrăi-
nare, dacă serviciile de utilitate publică au fost 
plătite de către înstrăinător; de remarcat că, spre 
deosebire de reglementări similare2, în norma 
citată nu se prevede sancţiunea aplicabilă în 
caz de nerespectare a acestor prevederi, astfel 
încât în cele ce urmează vom încerca să analizăm 
ce sancţiune va fi  incidentă. 

Într-o cauză civilă3 instanţa a arătat că notarul 
public nu putea autentifi ca înstrăinarea în lipsa 
adeverinţelor din care să rezulte că vânzătorul 
nu are datorii la furnizorii de utilităţi publice, cu 
excepţia cazului în care cumpărătorul, prin cla-
uză specială cuprinsă în contract, se obligă să le 
preia; instanţa a apreciat că dobânditorul avea 
obligaţia de a se informa cu privire la cuantumul 
datoriei pe care o avea vânzătorul, iar, potrivit 
menţiunilor din contract, cumpărătorul a înţeles 
să preia eventualele cheltuieli. 

Admiţând că sancţiunea aplicabilă nesocoti-
rii normei mai sus citate este nulitatea, prima 
distincţie ce trebuie făcută este între nulitatea 
expresă − caz în care actul normativ prevede în 
mod explicit, textual, că această nerespectare se 
sancţionează cu nulitatea − şi nulitatea virtuală −
sancţiune aplicabilă atunci când din ansam-
blul reglementării se sugerează doar că, urmare 
nesocotirii unei dispoziţii legale, sancţiunea care 
va interveni este nulitatea. Sau, altfel spus în 
reglementarea art. 1.253 C. civ., „în afara cazu-
rilor în care legea prevede (expres, n.n.) sancţiu-
nea nulităţii, contractul se desfi inţează şi atunci 
când sancţiunea nulităţii absolute sau, după caz, 
relative trebuie aplicată pentru ca scopul dis-
poziţiei legale încălcate să fi e atins”. Or, în 
cazul analizat, opinăm că art. 53 din Legea nr. 

De principiu, Codul civil în vigoare reglemen-
tează cazurile în care va interveni nulitatea abso-
lută a unui contract. Astfel, contractul este lovit 
de nulitate absolută în anumite cazuri prevăzute 
de lege, cum este, de exemplu, în cazul lipsei sau 
încălcării unui element de valabilitate al actului 
juridic – capacitate, consimţământ, obiect, cauză 
sau formă cerută ad validitatem. De remarcat că 
sancţiunea nulităţii absolute intervine ori de câte 
ori rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocro-
tit prin edictarea sancţiunii este unul general (art. 
1.250). De altfel, potrivit art. 1.247 alin. (1), in 
terminis este defi nit ca nul „contractul încheiat cu 
încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru 
ocrotirea unui interes general”. Referitor la sin-
tagma interes general, în doctrină5 s-a arătat că sen-
sul ei nu trebuie redus la semnifi caţia ordine publică; 

51/2006 ar rămâne inefi cace, dacă sancţiunea 
aplicabilă nerespectării ei nu ar fi  nulitatea. 

Norma analizată se circumscrie, în opinia 
noastră, necesităţii de a se îndeplini o anumită 
cerinţă referitoare la obiectul derivat al contractu-
lui − condiţie specială de validitate pentru înche-
ierea unui tip de act juridic, respectiv actul prin 
care se înstrăinează un imobil4 −, motiv pentru 
care sancţiunea aplicabilă nesocotirii acestei pre-
vederi legale este nulitatea; din context nu reiese 
însă dacă este vorba de nulitate absolută sau relativă. 

2 Art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfi ințarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari, în care se prevede 
că actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei prevederi sunt nule de drept.

3 Decizia nr. 676 din 19 februarie 2014 a Judecătoriei Pașcani (cu drept de apel).
4 Nu am considerat necesar să analizăm și cealaltă situație la care face referire art. 53 din Legea nr. 51/2006 privind înstrăinarea 

unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, întrucât, potrivit art. 5 alin. (6) din această ultimă 
lege, doar în cazul în care sunt cuprinse imobile în capitalul social actul constitutiv al societății trebuie încheiat în formă autentică; 
în celelalte situații – de exemplu când imobilul se afl ă în patrimoniul societății, iar nu în capitalul ei social – actul nu se încheie în 
formă autentică, ci doar prin înscris sub semnătură privată, astfel că, în general, nu se solicită a se redacta de către notarul public, 
iar acestuia nu i se cere nici a îndeplini altă procedură în legătură cu înscrisul, cum ar fi  legalizarea de semnătură sau darea de 
dată certă. 

5 P. VASILESCU, Drept civil. Obligații, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 425.
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ultima componentă, cu un cuprins mai amplu, se 
suprapune peste sintagma interes general doar când 
este vorba de ilicietate6 sau imoralitate7. Cauza 
este însă ilicită şi atunci când contractul repre-
zintă doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei 
norme legale imperative8, ceea ce implică sancţi-
unea nulităţii absolute. Pe de altă parte însă, lipsa 
cauzei, ca element de valabilitate a contractului, 
atrage ca sancţiune doar nulitatea relativă a con-
venţiei9, iar nu nulitatea ei absolută. De aseme-
nea, constituie cauză de nulitate faptul că obiectul 
contractului nu este determinat şi licit10 sau obiec-
tul obligaţiei, adică prestaţia la care se angajează 
debitorul, nu este determinat sau cel puţin deter-
minabil11. Tot cu nulitate absolută se sancţionează 
lipsa totală a consimţământului, ca element constitu-
tiv al oricărui act juridic civil12. De asemenea, este 
lovit de nulitate absolută actul juridic încheiat în 
lipsa formei13, pe care în chip neîndoielnic legea 
o cere pentru încheierea sa valabilă. Cât priveşte 
capacitatea de a încheia un anumit contract, sanc-
ţiunea care intervine în caz de incapacitate poate 
fi  atât nulitatea absolută – de exemplu în cazul 
nesocotirii incapacităţii unor jurişti de a cum-
păra drepturi litigioase care sunt de competenţa 

instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi 
desfăşoară activitatea14, precum şi a funcţionari-
lor publici şi a altor persoane vizate de lege care 
ar putea infl uenţa condiţiile vânzării făcute prin 
intermediul lor sau când vânzarea are ca obiect 
bunurile pe care le administrează ori a căror 
administrare o supraveghează15 −, cât şi nulitatea 
relativă, ce intervine, de exemplu, în cazul celor-
lalte incapacităţi de a cumpăra, reglementate de 
art. 1.654 alin. (1) lit. a) şi b)16, cât şi pentru unele 
incapacităţi de a vinde17; de reţinut că incapacita-
tea reglementată de art. 1.655 alin. (1) se aplică şi 
în cazul altor tipuri de contracte18 (de exemplu, în 
cazul contractului de antrepriză – art. 1.853 şi al 
contractului de locaţiune – art. 1.784). 

Prin urmare, incapacitatea de a încheia un 
anumit contract se sancţionează, în majoritatea 
cazurilor, cu nulitatea relativă.19

În schimb, lipsa discernământului20, ca şi viciile 
de consimţământ − inclusiv eroarea esenţială −
invalidează de obicei contractul prin aplicarea 
sancţiunii nulităţii relative21. 

Dacă natura nulităţii nu este determinată ori nu 
reiese în chip neîndoielnic din lege, cum se întâm-

6 Art. 1.236 alin. (2) C. civ. prevede: „Cauza este ilicită când este contrară legii şi ordinii publice.”
7 Art. 1.236 alin. (3) C. civ. dispune: „Cauza este imorală când este contrară bunelor moravuri”.
8 Așa cum prevede art. 1.237 C. civ.
9 Art. 1.238 alin. (1) teza 1 C. civ. prevede următoarele: „Lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu excepția 

cazului în care contractul a fost greşit califi cat şi poate produce alte efecte juridice.”
10 „(2) Obiectul contractului trebuie să fi e determinat şi licit, sub sancţiunea nulităţii absolute. (3) Obiectul este ilicit atunci 

când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.” (art. 1.225 C. civ.) 
11 „Sub sancţiunea nulităţii absolute, el – obiectul obligației − trebuie să fi e determinat sau cel puţin determinabil şi licit.” 

[art. 1.226 alin. (2) C. civ.].
12 G. BOROI și C. A. ANGHELESCU, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 237.
13 Așa cum prevede art. 1.242 alin. (1) C. civ. 
14 Art. 1.653 alin. (1) C. civ. prevede: „(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, judecătorii, procurorii, grefi erii, executorii, 

avocaţii, notarii publici, consilierii juridici şi practicienii în insolvenţă nu pot cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, drepturi 
litigioase care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea.”

15 Art. 1.654 alin. (1) lit. c) C. civ. dispune următoarele: „(1) Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, 
chiar şi prin licitaţie publică: […] c) funcţionarii publici, judecătorii-sindici, practicienii în insolvenţă, executorii, precum şi alte 
asemenea persoane, care ar putea infl uenţa condiţiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care 
le administrează ori a căror administrare o supraveghează.”

16 Art. 1.654 alin. (1) C. civ.: „(1) Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar şi prin licitaţie 
publică: a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însărcinaţi să le vândă; excepţia prevăzută la art. 1.304 alin. (1)
rămâne aplicabilă; b) părinţii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă 
[…]”.

17 Art. 1.655 alin. (1) C. civ. dispune: „(1) Persoanele prevăzute la art. 1.654 alin. (1) nu pot, de asemenea, să vândă bunurile 
proprii pentru un preţ care constă într-o sumă de bani provenită din vânzarea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care îl 
administrează ori a cărui administrare o supraveghează, după caz.” 

18 Art. 1.655 alin. (2) prevede: „Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi contractelor în care, în schimbul unei 
prestaţii promise de persoanele prevăzute la art. 1.654 alin. (1), cealaltă parte se obligă să plătească o sumă de bani.”

19 Art. 1.251 C. civ. dispune: „Contractul este anulabil când au fost nesocotite dispoziţiile legale privitoare la capacitatea de 
exerciţiu, când consimţământul uneia dintre părţi a fost viciat, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege.”

20 Art. 1.205 C. civ. prevede: „(1) Este anulabil contractul încheiat de o persoană care, la momentul încheierii 
acestuia, se afl a, fi e şi numai vremelnic, într-o stare care o punea în neputinţă de a-şi da seama de urmările faptei sale. 
(2) Contractul încheiat de o persoană pusă ulterior sub interdicţie poate fi  anulat dacă, la momentul când actul a fost făcut, cauzele 
punerii sub interdicţie existau şi erau îndeobşte cunoscute.”

21 G. BOROI și C. A. ANGHELESCU, op. cit., p. 239. De asemenea, art. 1.207 alin. (1) prevede că: „(1) Partea care, la momentul 
încheierii contractului, se afl a într-o eroare esenţială poate cere anularea acestuia, dacă cealaltă parte ştia sau, după caz, trebuia 
să ştie că faptul asupra căruia a purtat eroarea era esenţial pentru încheierea contractului.”
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plă şi în cazul care ne-a ocazionat această trecere 
în revistă a cauzelor de nulitate, contractul este 
anulabil, potrivit art. 1.252 C. civ.; prin urmare, 
sancţiunea aplicabilă va fi  nulitatea relativă. 

În concluzie, dacă legea nu stabileşte că sancţi-
unea aplicabilă este nulitatea, contractul va bene-
fi cia de o prezumţie de valabilitate; de asemenea, 
dacă nu reiese că interesul nesocotit prin edicta-
rea unei norme este general – caz în care inter-
vine nulitatea absolută –, atunci contractul va fi  
lovit de nulitate relativă. Anulabilitatea se va putea 
remedia cu efect retroactiv, prin confi rmare.22

Prin urmare, în tăcerea legiuitorului, se poate 
susţine că nesocotirea cerinţei ca la înstrăinarea 
unui imobil să se dovedească achitarea utilităţilor 
este sancţionată cu nulitatea relativă a actului 
de înstrăinare – întrucât, pe de-o parte, intere-
sul ocrotit prin edictarea normei juridice nu este 
general, ci doar particular; pe de alta, acest caz de 
nulitate nu se poate încadra între cele deja anali-
zate, pentru care legea instituie sancţiunea nuli-
tăţii absolute, ca urmare a încălcării unei condiţii 
de valabilitate a oricărui contract. Un argument 
în sprijinul acestei califi cări îl poate constitui şi 
unul de text, interpretat a contrario; astfel, con-
tractul este anulabil „când au fost nesocotite dis-

poziţiile legale privitoare la capacitatea de exer-
ciţiu, când consimţământul uneia dintre părţi 
a fost viciat, precum şi în alte cazuri anume 
prevăzute de lege” (art. 1.251, care instituie 
prezumţia de nulitate relativă); or, din fermita-
tea cu care este redactat textul art. 53 din Legea 
nr. 51/2006, reiese cu prisosinţă că încălcarea de 
către notar a obligaţiei de a nu autentifi ca un act 
de înstrăinare dacă înstrăinătorul nu face dovada 
achitării utilităţilor sau dobânditorul nu înţelege 
să le preia se sancţionează cu nulitatea, ce inter-
vine ori de câte ori nu se respectă o obligaţie 
statuată imperativ prin lege şi nici nu se poate 
stabili ce altă sancţiune, mai adecvată, ar trebui 
aplicată. Dar principalul argument că nulitatea 
este doar relativă îl reprezintă constatarea că, 
prin edictarea normei analizate, nu s-a urmărit 
ocrotirea unui interes general, deci ar fi  excesiv 
să se aplice sancţiunea nulităţii absolute. Că aşa 
stau lucrurile se poate constata şi din faptul că 
legea nu a instituit în favoarea furnizărilor de uti-
lităţi o ipotecă legală – mobiliară sau imobiliară −
pentru garantarea plăţii integrale a utilităţilor, 
aşa cum a procedat în cazul asociaţiei de pro-
prietari, căreia i le-a conferit, prin art. 5123 din 
Legea nr. 230/2007 privind înfi inţarea, organizarea 

22 Art. 1.262 C. civ. prevede: „(1) Confi rmarea unui contract anulabil rezultă din voinţa, expresă sau tacită, de a renunţa la 
dreptul de a invoca nulitatea. (2) Voinţa de a renunţa trebuie să fi e certă.”

23 Art. 51 din Legea nr. 230/2007: „(1) Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra 
apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra 
tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de 
proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute. (2) Privilegiul 
se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza 
extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă. 
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şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modifi cările 
şi completările ulterioare. 

O ultimă observaţie este legată de dispozi-
ţia legală potrivit căreia nu poate exista cauză 
de nulitate fără ca aceasta să fi e expres pre-
văzută de lege. Nulitatea nu poate fi  decât 
legală24, părţile neputând invalida prin voinţa 
lor actele pe care le încheie din cauză de nulitate 
decât dacă această sancţiune se circumscrie în 
sfera cauzelor de nulitate prevăzute de lege. Ast-
fel, potrivit art. 1.246 alin. (4) C. civ., „prin acor-
dul părţilor nu pot fi  instituite şi nici suprimate 
cauze de nulitate. Orice convenţie sau clauză 
contrară este considerată nescrisă”, deci sancţi-
onată cu nulitatea absolută. 

Revenind la speţa care a provocat prezentul 
studiu, se poate susţine faptul că actul încheiat fără 
a se face dovada, de către înstrăinător, a plăţii uti-
lităţilor publice, dacă utilităţile nu sunt achitate la 
zi, va fi  lovit de nulitate relativă; interesul ocrotit 
în acest caz este particular – al furnizorilor aces-
tor utilităţi –, motiv pentru care nulitatea poate 
fi  remediată prin confi rmare ca urmare a execu-
tării ulterioare a obligaţiei. De asemenea, dreptul 
furnizorilor de a urmări pe debitorul care nu a 
plătit se va prescrie în termenul general de pres-
cripţie. În ultimă instanţă, important este să fi e 
atins scopul pentru care a fost edictată norma –
respectiv să se obţină achitarea integrală a aces-
tor utilităţi; în cazul în care acest obiectiv nu s-a 
realizat, furnizorul va refuza încheierea unui nou 
contract cu dobânditorul, până când înstrăinăto-
rul nu îşi va achita obligaţia sau aceasta va fi  exe-
cutată de către dobânditor. 

În concluzie, pentru a respecta dispoziţi-
ile legale analizate, notarul trebuie să ceară 
înstrăinătorului o dovadă, din care să reiasă 
dacă utilităţile sunt sau nu achitate; în ultima 
situaţie, în opinia noastră, este recomandabil 
să se arate şi cuantumul datoriilor neplătite, iar 
dobânditorul trebuie să se oblige a le prelua. Pe 
de altă parte, dacă se obligă să preia toate datori-

ile rezultate din neplata utilităţilor de către înstră-
inător – fără ca întinderea acestora să fi e însă
precizată –, chiar dacă sunt mai mari decât s-ar 
fi  aşteptat sau decât i-a comunicat verbal înstrăi-
nătorul, dobânditorul nu are motiv să ceară anu-
larea contractului, întrucât prestaţia la care debi-
torul se angajează nu trebuie obligatoriu să fi e 
determinată, fi ind sufi cient să fi e determinabilă25.

În încheiere facem precizarea că, de regulă, 
persoana care susţine existenţa unei cauze de 
nulitate a unui contract trebuie să o probeze în 
instanţă, plecându-se însă de la premisa că orice 
act juridic se bucură de o prezumţie de legalitate 
şi validitate. Obligaţia de a stabili natura nulităţii 
ce afectează contractul revine, în cazul unui litigiu, 
instanţei judecătoreşti şi nu excludem posibilita-
tea ca aceasta să aprecieze că actul este lovit de 

nulitate absolută. Într-o asemenea situaţie însă, în 
cazul unei vânzări autentifi cate fără a se fi  plătit 
utilităţile, instanţa va admite că, deşi înstrăina-
rea este nulă absolut, vânzarea se converteşte în 
promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, din 
cuprinsul căreia reiese că una din părţi – promi-
tentul-cumpărător – şi-a executat integral obliga-
ţia ce-i va reveni în caz de refacere a contractului, 
întrucât a plătit integral preţul stabilit în promi-
siune. Prin urmare, la cererea acestuia din urmă, 
instanţa învestită în acest scop va pronunţa o 
hotărâre care să ţină loc de vânzare. 

Consilier juridic Andreea CICIC
Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale 

şi relaţii internaţionale a UNNPR

Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin 
care asociaţia confi rmă plata sumei datorate. (3) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) 
şi (2) sunt scutite de taxă de timbru.”

24 G. BOROI și C. A. ANGHELESCU, op. cit., p. 235.
25 Art. 1.226 C. civ. menționează următoarele: „(1) Obiectul obligaţiei este prestaţia la care se angajează debitorul. (2) Sub 

sancţiunea nulităţii absolute, el trebuie să fi e determinat sau cel puţin determinabil şi licit.”
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pus problema care este organul competent să 
autorizeze înstrăinarea bunului unui interzis jude-
cătoresc, respectiv dacă acesta este instanţa jude-

cătorească sau autoritatea tutelară de la domiciliul incapabilului, 
având în vedere că legea stabileşte ca fi ind competentă în acest 
caz instanţa de tutelă.

Potrivit art. 171 coroborat cu art. 144 − 145 C. civ., tuto-
rele nu poate, fără autorizarea instanţei de tutelă, să facă acte 
de înstrăinare, împărţeală, ipotecare ori de grevare cu alte sar-
cini reale a bunurilor minorului, să renunţe la drepturile patri-
moniale ale acestuia, şi nici să încheie în mod valabil orice alte 
acte ce depăşesc dreptul de administrare, cu excepţia bunurilor 
supuse pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, precum şi a 
celor devenite nefolositoare. Problema care se pune îşi are ori-
ginea în dispoziţiile art. 144 C. civ., care prevăd că instanţa de 
tutelă autorizează actele de dispoziţie încheiate de către tutore 
cu privire la bunurile persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu.

Având că vedere că instanţele de tutelă nu s-au înfi inţat, în 
speţă sunt incidente şi prevederile cu caracter tranzitoriu ale art. 
229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil. În forma sa iniţială − dar şi prin 
modifi carea intervenită la data de 20 aprilie 2012, prin art. I, 
punctul 22 din Legea nr. 60/2012 −, reglementarea se aplica 
doar în cazul minorului ocrotit prin instituirea tutelei. Cu toate 
acestea, ulterior, la data de 15 februarie 2012 au intrat în vigoare 
dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 76/2012 privind punerea în aplicare 
a Codului de procedură civilă, care prevedeau că, „până la organi-
zarea instanţelor de tutelă şi familie, judecătoriile sau, după caz, 
tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori şi familie 
vor îndeplini rolul de instanţe de tutelă şi familie, având compe-
tenţa stabilită potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, 
prezentei legi, precum şi reglementărilor speciale în vigoare”. 
Pentru a lămuri această contradicţie, la data de 1 iulie 2013, 

S-a

Care este organul competent 
să autorizeze înstrăinarea bunului 

unui interzis judecătoresc?
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art. 1 pct. 2 din Legea nr. 214/2013 pentru aproba-
rea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 
privind modifi carea Legii nr. 76/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de pro-
cedură civilă, precum şi pentru modifi carea şi completa-
rea unor acte normative conexe a modifi cat art. 229 
alin. (3) din Legea nr. 71/2011 în sensul că atri-
buţiile instanţei de tutelă1 referitoare la exer-
citarea tutelei cu privire la bunurile minoru-
lui sau ale interzisului judecătoresc ori, după 
caz, cu privire la supravegherea modului în care 
tutorele administrează bunurile acestuia revin 
autorităţii tutelare. Chiar dacă art. 94 alin. (1) 
lit. a) C. proc. civ. prevede că judecătoriile judecă 
cererile date de Codul civil în competenţa instan-
ţei de tutelă şi familie, în afară de cazurile în care 
prin lege se prevede altfel, dispoziţiile respective 
se pot aplica doar după înfi inţarea instanţelor de 
tutelă. De altfel, prevederile art. 229 alin. (3) din 
Legea nr. 71/2011, aşa cum au fost modifi cate 
la 1 iulie 2013, au un caracter tranzitoriu, fi ind 
menite să asigure, pe o perioadă det  erminată, 
corelarea reglementărilor existente. 

Aceste neconcordanţe au generat opinii dife-
rite, ceea ce a dus la apariţia unei practici neuni-
tare în materie de competenţă2. Pentru a tranşa 
această problemă în Minuta întâlnirii preşedinţilor 
secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cur-
ţilor de apel (Curtea de Apel Bacău, 23 − 24 iunie 2016) 
(pag. 16) de pe site-ul http://www.inm-lex.
ro/fi siere/d_1713/Minuta%20intalnire%20
presedinti%20sectii%20civile%20Bacau%
20iunie%202016.pdf, se arată că autorizarea 
prevăzută de art. 145 C. civ. se efectuează de 

autoritatea tutelară. De altfel, această soluţie a 
fost împărtăşită de mai mulţi autori din doctrină3.

Reprezentarea persoanei puse sub interdic-
ţie cuprinde două aspecte: luarea hotărârilor în 
privinţa ocrotirii persoanei după cum am arătat 
şi reprezentarea incapabilului la încheierea acte-
lor juridice în care acesta este parte. Or, în pre-
zent, încheierea actelor de dispoziţie referitoare 
la exercitarea tutelei cu privire la bunurile 
minorului sau ale interzisului judecătoresc 
este autorizată, până la înfi inţarea instanţelor de 
tutelă, de către organul administrativ − autorita-
tea tutelară. 

Prevederile art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/
2011 de punere în aplicare a Codului civil confi gu-
rează întinderea puterilor tutorelui cu privire la 
bunurile minorului care nu a împlinit 14 ani sau 
ale interzisului judecătoresc. Referitor la această 
atribuţie, este de reţinut că tutorele este împuter-
nicit să o exercite − potrivit art. 142 C. civ.4 – în 
condiţiile stabilite pentru persoana care admi-
nistrează bunurile altuia însărcinată cu simpla 
administrare; în sensul art. 799 alin. (3) C. civ.5, 
aceste puteri includ înstrăinarea unui bun indi-
vidual determinat sau grevarea lui cu o garanţie 
reală − operaţiuni considerate acte de dispoziţie 
în raport de importanţa lor − doar cu aproba-
rea benefi ciarului sau a instanţei. În speţă, nu se 
poate obţine o asemenea aprobare din partea 
persoanei puse sub interdicţie, iar instanţa care 
ar trebui să autorizeze actul de dispoziţie nu este 
cea neînfi inţată încă, ci cea căreia legea i-a acor-
dat această competenţă în prezent, adică autori-
tatea tutelară. 

1 Potrivit art. 229 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modifi cările și completările ulterioare: „Organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin 
legea privind organizarea judiciară”, lege ce nu a fost modifi cată încă în acest sens.

2 În acest sens, a se vedea o încheiere dată de Judecătoria sectorului 1 București – http://idrept.ro/IstoricJudiciar.
aspx?request=1 −, care a stabilit într-o speță asemănătoare că este competentă autoritatea tutelară. În sens contrar, a se vedea 
o decizie a Judecătoriei Bistrița − http://idrept.ro/IstoricJudiciar.aspx?request=1.

3 A se vedea V. M. CIOBANU și M. NICOLAE, Noul Cod de procedură civilă, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2013, 
p. 261, nota de subsol nr. 2, G. BOROI și M. STANCU, Drept procesual civil − Ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2015, 
p. 200, și I. REGHINI, Ș. DIACONESCU ȘI P. VASILESCU, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, 
pp. 153 − 154.

4 Art. 142 C. civ. dispune: „ (1) Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credință bunurile minorului. În acest scop, 
tutorele acționează în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului, dispozițiile titlului V din 
cartea a III-a aplicându-se în mod corespunzător, afară de cazul în care prin prezentul capitol se dispune altfel. (2 ) Nu sunt supuse 
administrării bunurile dobândite de minor cu titlu gratuit decât dacă testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt 
administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziție sau, după caz, numit de către instanța de tutelă.”

5 Art. 799 alin. (3) C. civ. prevede: „Când administrarea are ca obiect o masă patrimonială sau un patrimoniu, administratorul 
poate să înstrăineze un bun individual determinat sau să îl greveze cu o garanție reală ori de câte ori este necesar pentru buna 
administrare a universalității, în celelalte cazuri, este necesară autorizarea prealabilă a benefi ciarului sau, după caz, a instanței 
judecătorești.”
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Prin urmare, aptitudinea tutorelui de a 
încheia acte juridice în numele incapabilului nu 
este limitată doar la actele de administrare stricto 
sensu sau la anumite acte determinate, cum se 
afi rmă uneori, ci exercitarea tutelei cu privire la 
bunurile interzisului judecătoresc cuprinde 
toată paleta de acte la care face trimitere art. 799 
alin. (3) C. civ., atât actele de administrare, cât şi 
actele de dispoziţie, cum sunt vânzarea şi ipote-
carea unui bun, dacă acestea sunt necesare pen-
tru conservarea valorii bunului, achitarea datori-
ilor ori menţinerea modului de folosinţă potrivit 
destinaţiei obişnuite. Încheierea unor acte juri-
dice (de regulă, a celor de dispoziţie) este însă 
condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizării 
autorităţii tutelare a cărei competenţă se va men-
ţine până la înfi inţarea instanţei de tutelă. Când 
legea a dispus să interzică tutorelui încheierea 
unui anumit act de dispoziţie pe seama persoa-
nei pe care o ocroteşte, a făcut-o expres. Astfel, 
la art. 144 alin. (1) C. civ. se arată că tutorelui îi 
sunt prohibite donaţiile şi garantarea obligaţiilor 
altuia, făcute în numele persoanei ocrotite. Cu 

caracter general, ar trebui să se verifi ce dacă 
instanţa de judecată care a admis cererea de 
punere sub interdicţie a unei persoane incapa-
bile nu cumva face o astfel de interpretare dis-
poziţiilor legale incidente în cauză. 

În speţă, în considerentele şi în dispozitivul 
hotărârii judecătoreşti se reţine că atribuţiile 
referitoare la exercitarea tutelei revin Serviciului 
Autoritate Tutelară de la domiciliul incapabilului. 
Ţinând cont că hotărârea judecătorească a fost 
pronunţată şi a rămas defi nitivă (prin neapelare) 
după anul 2014, este evident că s-a luat în consi-
derare forma actuală, rezultată după modifi carea 
din anul 2013 a dispoziţiilor art. 229 alin. (3) din 
Legea nr. 71/2011. 

În concluzie, în considerarea reglementări-
lor care au fost analizate reiese că în speţă sunt 
incidente dispoziţiile art. 229 alin. (3) din Legea 
nr. 71/2011, ceea ce înseamnă că autorizarea 
înstrăinării poate fi  încuviinţată de către autori-
tatea tutelară. Faţă de toate cele de mai sus, în 
condiţiile supuse analizei, autorizarea actului 
de înstrăinare a bunului deţinut de interzisul 
judecătoresc este de competenţa autorităţii 
tutelare, iar nu a instanţei de judecată; de altfel, 
din cele expuse anterior, rezultă că în mai multe 
situaţii, admiţând cererea de punere sub inter-
dicţie, instanţele s-au pronunţat în acelaşi mod. 
Cu toate acestea, dacă autoritatea tutelară refuză 
să autorizeze îndeplinirea actului de plano, justifi -
când că nu intră în competenţa ei, refuzul poate 
fi  atacat cu acţiune în contencios administrativ, 
iar instanţa poate fi e obliga autoritatea tutelară 
să admită cererea, fi e autoriza ea însăşi efectua-
rea vânzării. 

Consilier juridic Galia RĂDULESCU
Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale 

şi relaţii internaţionale a UNNPR
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SITUAŢIA DE FAPT

În cazul concret analizat, moştenirea lăsată de către defuncţi 
(soţi) a fost culeasă de către colateralii privilegiaţi de gradul al 
III-lea (nepoţi – descendenţi ai fraţilor şi surorilor ultimului 
de cuius, toţi predecedaţi) pe calea reprezentării succesorale, în 
condiţiile arătate în continuare.

Soţii au fost căsătoriţi sub regimul comunităţii legale de 
bunuri şi nu au avut descendenţi. Soţia, având ambii părinţi 
decedaţi, a lăsat prin testament întreaga sa avere soţului, la a 
cărui moştenire legală ar fi  fost îndreptăţiţi cei patru fraţi şi 
surori (fraţi buni, adică fraţi cu defunctul şi după tată, şi după 
mamă). Însă, întrucât decesul acestora din urmă a intervenit 
înaintea morţii soţilor, în opinia unuia dintre succesorii legali, 
moştenirea ar fi  trebuit să fi e deferită direct către descendenţii 
din fraţi şi surori (adică nepoţilor) în mod egal (pe capete), iar 
nu pe tulpină, după cum a procedat notarul care a instrumen-
tat cauza succesorală şi a eliberat certifi catul de moştenitor. În 
susţinerea raţionamentului de mai sus – format după consulta-
rea altor notari – au fost invocate acele prevederi ale Codului 
civil care dispun că, între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad, 
respectiv între colateralii privilegiaţi, moştenirea se împarte în mod egal 
[art. 964 alin. (4) şi art. 981 alin. (1)]1. Totodată, s-a subliniat că 
este exclusă, în situaţia supusă analizei, aplicarea prevederilor ce 
reglementează posibilitatea colateralilor privilegiaţi de a veni la 
moştenire prin reprezentare succesorală, caz în care moştenirea s-ar 
împărţi între ei pe tulpină [art. 981 alin. (2)]. În contextul descris 
anterior, argumentele aduse de către moştenitorul nemulţumit 
au fost considerate nejustifi cate, pentru motivele arătate în cele 
ce urmează.

1 Însoțite de comentarii corespunzătoare – extras din lucrarea elaborată și publicată sub egida Uniunii Naționale a Notarilor 
Publici din România – Codul civil al României. Îndrumar notarial, Ed. Monitorul Ofi cial, București, 2011, pp. 334 − 335 și 342 – 343.

Împărţirea moştenirii între colateralii 
privilegiaţi de gradul al III-lea: 

în mod egal (pe capete) sau pe tulpină?
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Fraţii şi surorile2 defunctului, precum şi des-
cendenţii lor până la gradul al IV-lea inclusiv sunt, 
în raport cu defunctul, colaterali privilegiaţi şi 
fac parte din clasa a II-a de moştenitori legali3. 

Împărţirea moştenirii între colateralii privi-
legiaţi se face după anumite reguli generale, pe 
care le redăm succint în continuare, astfel cum 
au fost consacrate de doctrină4.

• Colateralii privilegiaţi vin la moştenire în 
ordinea proximităţii gradului de rudenie: fraţii 
defunctului (rude de gradul al II-lea) îi înlătură 
de la moştenire pe nepoţii de frate (rude de 
gradul al III-lea). 

• În aplicarea principiului egalităţii între rudele 
din aceeaşi clasă și de același grad [art. 964 alin. 
(4) şi art. 981 alin. (1)], între fraţii defunctului, 
moştenirea ce li se cuvine se împarte în mod 
egal (pe capete). Principiul egalităţii, anterior 
menţionat, cunoaşte două excepţii 5: împărţirea pe 
tulpini (dacă rude de acelaşi grad vin la moşte-
nire prin intermediul reprezentării succesorale) 
şi împărţirea pe linii (atunci când la moştenire vin 
mai mulţi colaterali privilegiaţi care provin din 
părinţi diferiţi – fraţi buni, fraţi uterini sau fraţi 
consangvini6).

• Tot în mod egal (pe capete) se împarte 
moştenirea şi între nepoţii de frate, însă numai 
atunci când aceştia vin la moştenire în nume 
propriu (de exemplu, dacă părinţii lor – fraţi ai 
defunctului – au fost dezmoşteniţi sau au renunţat 
la moştenire, ceea ce nu este cazul în speţă).

• În situaţia în care nepoţii de frate vin la 
moştenire prin reprezentare succesorală, chiar 
dacă sunt de grad egal, moştenirea le va fi  împărţită 
pe tulpină7.

• Este de reţinut că, spre deosebire de fra-
ţii defunctului (colaterali privilegiaţi de gradul 
al II-lea) care pot fi  chemaţi la moştenire numai 
în nume propriu, nu şi prin reprezentare succeso-
rală, descendenţii lor (nepoţii de frate) pot veni 
la moştenire atât în nume propriu (dacă nu sunt 
îndeplinite condiţiile reprezentării succesorale), 
cât şi prin reprezentare succesorală. De asemenea, 
dintre colateralii privilegiaţi, numai cei de gra-
dele al III-lea şi al IV-lea (adică nepoţii şi stră-
nepoţii de frate/soră) pot veni la moştenire prin 
reprezentare succesorală8.

 REPREZENTAREA SUCCESORALĂ 
A COLATERALILOR PRIVILEGIAŢI

Defi niţie

Faţă de împrejurările 
mai sus arătate, s-a con-
statat că în speţă nu a 
intervenit vreun eveni-

ment din cele la care s-a făcut referire (cum ar fi  
dezmoştenirea sau renunţarea la moştenire a fra-
ţilor defunctului), astfel încât nepoţii să culeagă 
moştenirea în nume propriu şi să benefi cieze de o 
împărţire a ei pe capete (în mod egal). Dimpotrivă, 
întrucât ascendenţii lor (fraţii defunctului) nu 
mai erau în viaţă la momentul deschiderii moş-
tenirii, în cauză au devenit incidente prevederile 
art. 965 C. civ., referitoare la reprezentarea suc-
cesorală, care dispun că „[…] un moştenitor legal 
de un grad mai îndepărtat, numit reprezentant, 
urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului 
său, numit reprezentat, pentru a culege partea din 

moștenire ce i s-ar fi  cuvenit acestuia (adică repre-
zentatului care, în cazul aici analizat, este oricare 
dintre fraţii defunctului, n.n.) dacă nu ar fi  fost […] 
decedat la data deschiderii moştenirii”.

2 În continuare, brevitatis causa, îi vom desemna pe toți și prin noțiunea frați, iar pentru descendenții lor vom folosi și sintagma 
nepoți de frate.

3 Potrivit art. 976 alin. (2) și art. 964 alin. (1) lit. b) C. civ.
4 A se vedea FR. DEAK, R. POPESCU, Tratat de drept succesoral, vol. I – Moștenirea, Ed. Universul Juridic, București, 2013, 

pp. 225 − 231; D. CHIRICĂ, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C. H. Beck, București, 2014, pp. 47 − 53.
5 FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C. H. 

Beck, București, 2012, pp. 1015 − 1016.
6 Într-un asemenea caz, modalitatea de împărțire a moștenirii este reglementată de art. 981 alin. (3) și (4) C. civ., după cum 

urmează: „(3) În cazul în care colateralii privilegiați sunt rude cu defunctul pe linii colaterale diferite, moștenirea sau partea 
din moștenire ce li se cuvine se împarte, în mod egal, între linia maternă și cea paternă. În cadrul fi ecărei linii, sunt aplicabile 
dispozițiile alin. (1) și (2). (4) În ipoteza prevăzută la alin. (3), colateralii privilegiați care sunt rude cu defunctul pe ambele linii 
vor culege, pe fi ecare dintre acestea, partea din moștenire ce li se cuvine.”

7 A se vedea art. 981 alin. (2) C. civ.
8 FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., pp. 160 și 162. A se vedea și art. 966 alin. (1) C. civ. teza a II-a, care dispune: „Pot veni la 

moștenire prin reprezentare succesorală numai […] descendenții fraților sau surorilor defunctului.”



anul XXI
nr. 4

41

STU
D
IU

 D
E CA

Z

O primă observaţie ce se desprinde din 
defi niţia citată mai sus este că, spre deosebire 
de legislaţia civilă precedentă (Codul civil de la 
1864 prevedea că „reprezentarea este o fi cţi-
une a legii”9) şi doctrina aferentă (care defi nea 
reprezentarea ca fi ind „un benefi ciu al legii”), 
reglementarea actuală nu a preluat califi cările 
amintite, fi ind păstrată, în pofi da criticilor, ter-
minologia consacrată: reprezentare succesorală10.

Delimitare

În literatura de speciali-
tate11 s-a subliniat că repre-
zentarea succesorală este o 
instituţie distinctă de repre-
zentarea din dreptul comun – 

adică reprezentarea convenţională (de exemplu, a 
mandantului de către mandatar) sau reprezenta-
rea legală [cum ar fi  cea a persoanelor incapabile 
(minor sau interzis judecătoresc) de către ocro-

titorul lor legal] –, care presupune încheierea de 
acte juridice de către reprezentant în numele şi 
pe seama reprezentatului, ceea ce face ca efec-
tele acestor acte să se răsfrângă direct asupra 
persoanei reprezentatului. În cazul reprezentă-
rii succesorale, reprezentantul (nepot, în cazul 
nostru) urcă în locul reprezentatului (frate al 
defunctului, în speţă), dar moşteneşte pentru 
sine, iar nu pentru reprezentat. Particularizând 
la situaţia expusă în ipoteza noastră de lucru, 
reprezentarea succesorală presupune ca nepotul 
să dobândească direct de la de cuius drepturile şi 
obligaţiile ce ar fi  revenit ascendentului său (frate 
al defunctului) dacă acesta din urmă ar fi  fost în 
viaţă la data deschiderii moştenirii; prin urmare, 
drepturile succesorale pe care le primeşte nepo-
tul vor intra nemijlocit în patrimoniul său, fără a 
mai trece vreun moment prin patrimoniul părin-
telui său.

9 În cuprinsul art. 664 din Codul civil de la 1864, care stabilea: „Reprezentarea este o fi cțiune a legii, care are ca efect de a 
pune pe reprezentanți în locul, în gradul și în dreptul reprezentatului.”

10 Pentru detalii, a se vedea FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., p. 151 și nota de subsol nr. 2, împreună cu trimiterile acolo făcute.
11 FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., p. 151; D. CHIRICĂ, op. cit., p. 43 și pp. 49 − 51. Interesantă ni s-a părut, pentru caracterul 

ei rezumativ, una dintre afi rmațiile ultimului autor indicat: „Venind la moștenirea lui de cuius, reprezentantul urcă prin voința legii 
în locul reprezentatului, dar moștenește pentru sine, iar nu pentru reprezentat, nefi ind un mandatar al reprezentatului.” 
(D. Chirică, op. cit., p. 49)
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lilor privilegiaţi – condiţii

Ne referim aici la des-
cendenţii din fraţii defunc-
tului care pot veni la moş-
tenire prin reprezentare 

succesorală, dacă sunt până la inclusiv gradul 
patru de rudenie cu de cuius12.

Pentru ca, în cazul analizat, nepoţii de frate 
să benefi cieze de reprezentare succesorală, tre-
buiau îndeplinite în mod cumulativ trei condiţii, 
dintre care două în persoana reprezentatului (frate 
al defunctului) şi una în persoana reprezentantului 
(a nepotului).

Astfel, se impunea ca reprezentatul să fi e pre-
decedat (a) lui de cuius (sau nedemn13, dar nu este 
cazul nostru şi, în consecinţă, nu vom analiza 
această ipoteză) şi să fi  avut chemare efectivă la moş-
tenire (b).

(a) Prima condiţie mai sus amintită presu-
pune ca reprezentatul să fi e lipsit de capacitatea de 
a moşteni14 (sau, după cum se afi rma în literatura 
juridică precedentă, locul său să fi e vacant), ceea 
ce înseamnă că nu poate fi  reprezentată o per-
soană în viaţă la data deschiderii moştenirii. Cea 
mai importantă consecinţă a acestei interdicţii o 
constituie faptul că reprezentarea nu operează 
per saltum şi omissio medio, adică „reprezentantul 
trebuie să urce din grad în grad vacant, fără a se 
putea sări peste gradele intermediare ocupate de 
succesibilii în viaţă”15.

Este de reţinut că doctrina recentă a subliniat 
o „inadvertenţă” între cele două reglementări 
care stabilesc prima condiţie cerută în persoana 
reprezentatului pentru a opera reprezentarea – 
art. 965 teza ultimă prevede ca reprezentatul să 
fi  fost (pre)decedat ascendentului său la data deschi-

derii moştenirii acestuia din urmă, în timp ce a rt. 
967 alin. (1) teza I reglementează posibilitatea 
reprezentării pentru persoana lipsită de capacitatea 
de a moşteni. Deşi se referă la acelaşi lucru, rapor-
tat la conţinutul capacităţii de a moşteni16, „nu 
se poate pune semnul egalităţii între persoana 
lipsită de capacitatea de a moşteni şi un prede-
cedat, prima categorie incluzând nu numai pe 
cei predecedaţi, ci şi persoanele care au decedat, 
dar nu se poate stabili dacă una a supravieţuit 
celeilalte”17.

De asemenea, nu se reprezintă nici persoanele 
dispărute, întrucât sunt socotite a fi  în viaţă până 
la momentul rămânerii defi nitive a hotărârii 
judecătoreşti declarative de moarte.

(b) Nu este însă sufi cient ca locul celui repre-
zentat să fi e vacant, mai este necesar ca acest loc 
să fi e şi util, adică reprezentatul să fi  avut apti-
tudinea (chemarea) de a-l fi  moştenit efectiv pe 
de cuius. Cu alte cuvinte, reprezentarea nu este 
permisă decât atunci când reprezentatul, dacă ar 
fi  fost în viaţă la data deschiderii moştenirii, ar fi  
avut vocaţie concretă la moştenire. Prin urmare, 
nu va putea fi  reprezentat renunţătorul 18 şi cel care
a fost dezmoştenit.

În ce-l priveşte pe reprezentant, întrucât 
este chemat de lege să îl moştenească pe de cuius 
(iar nu pe reprezentat), acesta trebuie să îndepli-
nească toate condiţiile generale pentru a-l moşteni pe 
defunct19, respectiv: să fi e în viaţă sau cel puţin 
conceput la data deschiderii moştenirii lui 
de cuius, să nu fi e nedemn sau renunţător faţă de 
defunct ori să nu fi  fost dezmoştenit de către cel 
care lasă moştenirea. Dobândind, prin efectul 
legii, drepturi succesorale direct de la defunct, 
este indiferent dacă reprezentantul este nedemn 

12 A se vedea art. 966 alin. (1) teza a II-a C. civ., mai sus citat, coroborat cu art. 976 alin. (2) C. civ., potrivit căruia: 
„Colateralii privilegiați sunt frații și surorile defunctului, precum și descendenții acestora, până la al patrulea grad inclusiv 
cu defunctul.” 

13 Potrivit art. 965 C. civ.
14 Art. 967 alin. (1) teza I C. civ.
15 M. ELIESCU, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România, București, 1966, p. 92.
16 Prevăzut de art. 957 C. civ.:„(1) O persoană poate moșteni dacă există la momentul deschiderii moștenirii. Dispozițiile art. 

36, 53 şi 208 sunt aplicabile. (2) Dacă, în cazul morții mai multor persoane, nu se poate stabili că una a supraviețuit alteia, acestea 
nu au capacitatea de a se moșteni una pe alta.”

17 D. Chirică, op. cit., p. 48, nota de subsol nr. 3.
18 În acest sens, a se vedea art. 1.121 alin. (1) C. civ., conform căruia: „Succesibilul care renunță este considerat că nu a fost 

niciodată moștenitor.”
19 Art. 967 alin. (2) C. civ.
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faţă de reprezentat, a renunţat la moştenirea lui 
sau a fost dezmoştenit de către acesta20.

Efectele reprezentării 
succesorale

Ori de câte ori sunt 
întrunite condiţiile cerute 
de lege, reprezentarea suc-
cesorală operează în mod 
obligatoriu, iar efectele 

sale constau în plasarea reprezentantului (în speţă, 
nepot de frate) în locul reprezentatului (frate al 
defunctului, în cauză) şi împărţirea moştenirii 
pe tulpini21.

Pentru o mai bună înţelegere, redăm – ală-
turi de sublinierile noastre – opinia unor autori22 
consacraţi în materia moştenirilor, care au arătat 
că: „[…] în toate cazurile în care reprezenta-
rea este admisă […], ea operează de drept şi 
imperativ. Aceasta înseamnă, în primul rând, 
că reprezentarea operează în virtutea legii, fără a 
fi  necesară vreo manifestare de voinţă din par-
tea reprezentantului în sensul aplicării regulilor 
reprezentării şi, în al doilea rând, presupune că 
voinţa descendenţilor din fraţi şi surori poate 

infl uenţa regulile reprezentării numai prin 
renunţarea la moştenire, dar nu şi prin accep-
tarea ei cu efecte parţiale (de exemplu, fără 
benefi ciul reprezentării) sau sub condiţie (de 
exemplu, împărţirea să se facă în alte cote decât 
cele rezultând din regulile reprezentării)23. […] 
Cu alte cuvinte, dacă sunt îndeplinite condiţi-
ile reprezentării succesorale, descendenţii au 
două variante: ori acceptă moştenirea şi în 
acest caz se vor aplica în totalitate regulile 
reprezentării, ori renunţă la moştenire şi 
în acest caz vor deveni persoane străine de 
moştenire.”

CONCLUZIE

Faţă de aspectele mai sus expuse, este de 
observat că prevederile legale indicate iniţial 
[art. 964 alin. (4)24 şi art. 981 alin. (1) C. civ.] se 
referă la fraţii defunctului – colaterali privilegiaţi 
de gradul al II-lea –, cărora, dacă ar fi  fost în 
viaţă, moştenirea li s-ar fi  împărţit în mod egal, 
pe capete; în ce-i priveşte pe descendenţii din fra-
ţii defunctului – colaterali privilegiaţi de gradul 
al III-lea –, fi ind obligatorie aplicarea regulilor 

20 Conform art. 967 alin. (3) C. civ., „reprezentarea operează chiar dacă reprezentantul este nedemn față de reprezentat sau 
a renunțat la moștenirea lăsată de acesta ori a fost dezmoștenit de el”.

21 Potrivit art. 968 alin. (1) C. civ.: „În cazurile în care operează reprezentarea succesorală, moștenirea se împarte pe tulpină.”
22 FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., pp. 183 – 184.
23 Argumentarea autorilor citați la nota de subsol precedentă este întărită cu următorul exemplu: „[…] dacă cei doi copii ai 

defunctului sunt decedați la data deschiderii moștenirii și unul a lăsat un copil (N1, n.n.), iar al doilea trei copii (N1, N2, N3, 
n.n.), cei patru nepoți ai defunctului nu pot accepta moștenirea sub condiția ca ei să moștenească în nume propriu 
(ceea ce ar însemna că nu s-ar aplica regulile reprezentării, ci moștenirea s-ar împărți în mod egal) și nici nu pot să 
accepte venirea la moștenire prin reprezentare, dar să solicite, de pildă, ca N1 să primească 1/4 (în loc de 1/2), iar N2, N3 și N4 
să primească fi ecare 1/4 (în loc de 1/6)”.

24 Este de reținut că alin. (4) al art. 964 C. civ. se referă la un principiu general al devoluțiunii legale a moștenirii și, în partea 
sa fi nală, dispune: „[…] dacă legea nu prevede altfel (subl. n.)”. Or, în cazul particular supus analizei, din cauza predecesului 
colateralilor de gradul al II-lea – frații defunctului –, legea le impune nepoților de frate să vină la moștenire pe calea reprezentării 
succesorale, pentru care sunt prevăzute reguli speciale. 
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rea moştenirii s-a făcut pe tulpină – reprezentată 
de partea cuvenită fi ecărui frate al defunctului. 
Dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe ramuri (adică 
un frate al defunctului a avut mai mulţi copii), în 
cadrul fi ecărei ramuri subdivizarea se face tot pe 
tulpină, partea cuvenită descendenţilor de ace-
laşi grad din aceeaşi ramură împărţindu-se între 
ei în mod egal26.

O POSIBILĂ SOLUŢIE

Cu toate acestea, întrucât comoştenitorii au 
considerat că stabilirea cotelor succesorale s-a 

25 Guvernată de art. 965 – 968 C. civ.
26 Art. 968 alin. (3) C. civ.
27 În acest sens, a se vedea art. 1.747 și urm. C. civ. care reglementează vânzarea moștenirii.

făcut într-o manieră dezavantajoasă pentru ei, 
nimic nu-i împiedică să convină schimbarea 
efectelor acestei atribuiri (de exemplu, un des-
cendent care a primit o cotă mai mare, conform 
legii, o poate cesiona, în tot sau în parte, unui 
alt coerede), prin încheierea unor acte juridice 
separate, fi e cu titlu gratuit (precum dona-
ţia), fi e cu titlu oneros (vânzare ori schimb, de 
exemplu)27 având ca obiect partea moştenită de 
fi ecare. 

Consilier juridic Elena UNGUREANU
Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale

şi relaţii internaţionale a UNNPR
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perioada 22 – 24 iunie 2017 a avut loc la Annency, 
Franţa, Colocviul Aniversar „10 Ani de Coope-
rare Franco-Română”, organizatori fi ind Consiliul 

Superior al Notariatului Francez şi Camera Interdepartamentală 
a Notarilor din Savoie şi Haute-Savoie. Manifestarea a avut loc 
la sediul Camerei Interdepartamentale a Notarilor din Savoie şi 
Haute-Savoie.

La lucrările colocviului au participat din partea Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România notar public Ion 
Marin, prim-vicepreşedinte, Ioana-Andreea Gheorghe, 
consilier juridic – Direcţia juridică, legislaţie şi studii notariale,

Raport
Colocviu franco-român

10 Ani de Cooperare Franco-Română
22 – 24 iunie 2017

În
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precum şi notarii publici: Carmen Dima şi 
Corneliu Chiriţă, reprezentanţii Camerei 
Notarilor Publici Bucureşti, Cameră înfrăţită 
cu Consiliul Regional al Notarilor din Poitiers, 
Maria Cristina Popa şi Nicuşor Crăciun, 
reprezentanţii Camerei Notarilor Publici 
Braşov, Cameră înfrăţită cu Camera Interde-
partamentală a Notarilor din Nord-Pas-de-Ca-
lais, Andy Claudiu Cheptine, preşedinte, şi 
Mihai Ionuţ Armaşu, reprezentanţii Came-

rei Notarilor Publici Iaşi, Cameră înfrăţită 
cu Camera Interdepartamentală a Notarilor din 
Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Ana Boar şi Cătă-
lina Rodica Ţăran, reprezentanţii Camerei 
Notarilor Publici Timişoara, Cameră înfră-
ţită cu Camera Interdepartamentală a notarilor 
din Savoie şi Haute-Savoie, Daniel Stelorian 
Dobre şi Iuliu Eugen Fraţian, reprezentanţii 
Camerei Notarilor Publici Ploieşti, înfrăţită 
cu Camera Notarilor din Aveyron.
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Partea franceză a fost reprezentată la nivel 
de Consiliul Superior al Notariatului Francez 
de notarii Thierry Vachon – însărcinatul cu 
cooperarea franco-română, Valeriu Esanu, 
supleant al domnului Vachon, Pierre Becque, 
unul dintre artizanii cooperării franco-române 
la nivel de notariate şi nu numai, Pierre-Luc 
Vervandier – însărcinat cu afaceri europene.

De asemenea, au participat la colocviu notari 
francezi de la fi ecare Cameră Interdepartamen-

tală înfrăţită, respectiv: Christian Verdonnet, 
preşedintele Camerei Interdepartamentale 
Savoie et Haute-Savoie şi Paillet Hervé, 
Kraft-Faugère Marie Hélène şi Le Quere 
Yves, reprezentanţii Camerei Interdeparta-
mentale a Notarilor din Gers, Lot, Lot-et-
Garonne, Fabrice Laevens, reprezentant al 
Camerei Interdepartamentale a Notarilor 
din Nord-Pas-de-Calais, precum şi alţi notari 
din Camera gazdă.
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În sesiunea introductivă au prezentat alo-
cuţiuni domnii notari: Christian Verdonnet, 
Thierry Vachon şi Ion Marin. În cuvintele 
adresate participanţilor în deschidere de către 
cei trei reprezentanţi ai notariatelor francez 
şi român s-au evocat legăturile profesionale 
stabilite de 10 ani prin acordul de cooperare 
semnat la Bucureşti în anul 2007, respectiv 
proiectele comune de colaborare, participarea 
la seminare profesionale şi de formare profe-

sională, vizite de studiu, înfrăţirile la nivelul 
Camerelor.

Domnul notar Christian Verdonnet a sur-
prins plăcut delegaţia română cu o incursiune 
istorico-culturală a cooperării franco-române 
de-a lungul timpului, evocând nume de perso-
nalităţi marcante care au contribuit la legăturile 
strânse între cele două popoare: prinţul Ştirbei,
Martha Bibescu şi personalităţi culturale ca 
Mircea Eliade, Eugène Ionesco şi Emil Cioran.
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În partea a doua a colocviului au fost prezen-
tate din partea notariatului francez două mate-
riale foarte interesante şi de actualitate. Primul, 
despre „Legea Macron şi tragerile la sorţi”, a 
fost prezentat de domnul Christian Verdonnet 
şi s-a referit la revizuirea onorariilor notarilor 
în sensul scăderii acestora, chiar a plafonării lor 
până la un anumit prag (onorarii graduale). De 
asemenea, legea prevede simplifi carea numirii 
noilor notari fără a ţine cont de numerus clausus, 

de criteriile pentru crearea noilor posturi: număr 
de locuitori, numărul de birouri deja existente în 
regiunea respectivă. Astfel, se estimează că până 
în 2020 se vor crea 4.000 de noi posturi. Numi-
rea acestora se va face liber, prin tragere la sorţi. 
Autoritatea de Concurenţă este cea care ofi ci-
ază aceste trageri la sorţi în faţa reprezentantului 
Consiliului Superior al Notariatului Francez şi al 
reprezentantului ministrului justiţiei. O altă pre-
vedere a Legii Macron o constituie posibilitatea 
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ca profesiile liberale să se constituie în societăţi 
profesionale unde notarii, avocaţii şi experţii 
contabili vor putea colabora şi lucra împreună. 
Interlocutorul a subliniat că această lege este 
expresia contradicţiei între sistemul anglo-saxon 
şi cel de drept romano-germanic.

Cea de-a doua prezentare a fost făcută de 
notarul francez Fabrice Laevens şi s-a referit 
la „Divorţul prin consimţământ reciproc – 
divorţul contractual”. Notarii francezi sunt 
competenţi în procedura divorţului amiabil din 
noiembrie 2016. Divorţul are loc fără intervenţia 
vreunui judecător sau a unei alte autorităţi, fi ind 
vorba doar de voinţa soţilor de a divorţa. Astfel, 
atunci când soţii se înţeleg asupra desfacerii căsă-
toriei şi efectelor acestui divorţ, ei constată, asis-
taţi fi ecare de un avocat, acordul lor în această 
privinţă, acord transpus într-o convenţie –
act sub semnătură privată. Această convenţie 
este depusă la notar, având valoarea unui act 
în minută. Deşi rolul notarului este extrem de 
redus în procedura divorţului, această depunere 
a convenţiei, în minută, face ca actul să dobân-
dească dată certă şi forţă executorie [oarecum 
asemănător cu prevederile legislaţiei române, 
potrivit art. 2.157 alin. (1) şi art. 2.165 C. civ., 
împrumutul de folosinţă şi împrumutul de con-
sumaţie încheiate sub semnătură privată şi care 

dobândesc dată certă la notarul public constituie 
titluri executorii]. 

Partea română a prezentat „Procedura di -
vor ţului în România şi situaţia în care din 
căsătorie rezultă copii minori”, materialul 
întocmit şi prezentat de notar public Armaşu 
Mihai-Ionuţ, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi 
„Reformarea celei de-a patra directive euro-
pene privind combaterea spălării banilor şi 
a activităţilor teroriste”, material întocmit şi 
prezentat de notar public Eugen Iuliu Fraţian, 
Camera Notarilor Publici Ploieşti.

În cea de-a treia parte a evenimentului ştiin-
ţifi c au fost prezentate ultimele evoluţii tehno-
logice în cele două ţări. Astfel, notarul Pierre 
Volland a expus aspecte ale implementării şi 
dezvoltării actului autentic pe suport elec-
tronic la distanţă, dematerializarea actului 
notarial, arhivarea făcându-se la Depozitul Cen-
tral al Actelor Autentice, ţinut la Venelles. De 
asemenea, a prezentat platforma informatică 
Notaviz, site care ajută clienţii notarilor cu sfa-
turi practice, cu găsirea rapidă a unui notar, cu 
descrierea procedurilor notariale.

Partea română a prezentat lucrarea „Noile 
tehnologii în activitatea notarială”, întoc-
mită şi susţinută de Ioana-Andreea Gheorghe. 
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Materialul a făcut o prezentare a Registrelor Nota-
riale Electronice ţinute de CNNARN-Infonot.

În partea a patra a colocviului a fost abordată 
tema „Bilanţ şi perspective”. Au prezentat 
materiale: Carmen Dima, notar public, Camera 
Notarilor Publici Bucureşti – „Recunoaşte-
rea şi locul ocupat de notariatul din Româ-
nia în ultimii ani”, Valeriu Esanu, notar la 
Reims – „Schimbările produse în notariatul 
din Franţa în ultimii 10 ani” şi Pierre-Luc 
Vervandier, însărcinat cu afaceri europene din 
partea Consiliului Superior al Notariatul Fran-
cez – „Evoluţia notariatului în Uniunea 
Europeană în ultimii 10 ani”.

Au urmat informările pe scurt asupra activită-
ţilor Camerelor înfrăţite făcute atât de reprezen-
tanţii români, cât şi de cei francezi. Cu această 
ocazie, fi ecare înfrăţire a prezentat un rezumat 
al activităţilor desfăşurate în comun, participare 
la vizite de studii, seminare, congrese, sublini-
ind că pe lângă relaţiile profesionale s-au stabilit 
relaţii de prietenie între notarii publici români şi 
notarii francezi. 

Ca o notă distinctă s-a constatat că schimbul 
de vizite şi de comunicare între Camera Nota-
rilor Publici Ploieşti şi Camera Notarilor din 
Aveyron s-a întrerupt în 2011, reprezentanţii 
notariatelor din cele două ţări luând act de acest 

lucru, urmând ca împreună cu reprezentanţii 
celor două Camere notariale înfrăţite să între-
prindă acţiuni în vederea reluării colaborării.

Ultima parte a colocviului a fost consacrată 
„Bilanţului celor 10 ani de cooperare fran-
co-română şi perioada următoare reînnoirii 
acordului de cooperare”.

A luat cuvântul Pierre Becque, cel care a fost 
şi este cel mai român dintre notarii francezi, fost 
însărcinat cu cooperarea dintre Consiliul Superior 
al Notariatului Francez şi Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România, un discurs emo-
ţional în care au fost evocate primele momente 
în care cele două notariate au interacţionat, inclu-
siv colaborarea privind  redactarea Legii notari-
lor publici şi a activităţii notariale şi promovarea 
proiectului legislativ, primul congres al notarilor 
publici din România de la Braşov. Thierry Vachon
s-a referit la perioada de cooperare din anii 
2007 – 2017, iar prim-vicepreşedintele Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România Ion 
Marin a făcut o incursiune în istoria notariatului 
public din ţara noastră, care a început în anul 1871, 
trecând prin perioada notariatului de stat, 1950 – 
1995, amintind şi de perioada de  elaborare a Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale. În discurs 
a fost subliniată importanţa colaborării şi ajuto-
rului dat de notarii francezi, de notarii membri ai 
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Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin, pre-
cum şi de notarii europeni, după aderarea Uni-
unii Naţionale a Notarilor Publici din România 
la CNUE în anul 2007. De asemenea, cei doi 
reprezentanţi, semnatari ai prelungirii Acordu-
lui de cooperare au reiterat importanţa susţinerii 
intereselor reciproce, a colaborării, informării şi 
coordonării asupra subiectelor de interes comun.

La sfârşitul sesiunii ştiinţifi ce a avut loc sem-
narea Actului adiţional la Acordul de cooperare 
între cele două notariate. Semnatarii au fost 
Thierry Vachon, însărcinatul cu cooperarea 
franco-română din partea Consiliului Superior 
al Notariatului Francez, şi Ion Marin, prim-vi-
cepreşedinte, din partea Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România.

Prin semnarea acestui document se recon-
fi rmă bunele raporturi statornicite între notari-

atele din cele două ţări, raporturi ce se doresc 
a fi  consolidate şi dezvoltate în anii viitori prin 
continuarea formelor de colaborare desfăşurate 
până acum şi chiar extinderea acestora, astfel 
încât cele două notariate, împreună, să contri-
buie la întărirea şi creşterea rolului notarului în 
viaţa socială şi economică a societăţii.

Raportul a fost prezentat în această formă 
concisă întrucât materialele expuse în cadrul 
colocviului se regăsesc in extenso în anexele ce 
însoţesc prezenta informare.

De asemenea, cele câteva fotografi i au imor-
talizat momente importante de la acest eveni-
ment. 

Prim-vicepreşedinte Ion MARIN
UNNPR

Consilier juridic Ioana-Andreea GHEORGHE
UNNPR
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I.  Legislaţie referitoare 
la activitatea notarială

Rectifi care din 2017 
în cuprinsul Ordinului ministrului justiţiei 

nr. 1.619/C/2017 privind modifi carea şi com-
pletarea Regulamentului pentru organizarea 
şi desfăşurarea examenului de defi nitivat şi a 
concursului de admitere în funcţia de notar 
public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei 
nr. 1.494/C/2014, publicat în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr. 484 din 27 iunie 2017

– M. Of. nr. 578/19.07.2017

II.  Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

• LEGI

Legea nr. 175/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 46/2008 – Codul silvic, precum şi pen-
tru modifi carea art. 5 alin. (2) din Legea 
nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor 
din domeniul public al statului şi din adminis-
trarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva 
în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale 
ale acestora

– M. Of. nr. 569/18.07.2017 

Legea nr. 177/2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2017 pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fi scal

– M. Of. nr. 584/21.07.2017

Legea nr. 191/2017 
pentru modifi carea art. 8 din Legea drepturi-

lor pacientului nr. 46/2003
– M. Of. nr. 593/25.07.2017

Legea nr. 186/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii fon-

dului funciar nr. 18/1991
– M. Of. nr. 598/25.07.2017

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Ordonanţa Guvernului nr. 4/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fi scal
– M. Of. nr. 598/25.07.2017

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 
privind declanşarea procedurilor de expropriere 

a imobilelor proprietate privată care constituie cori-
dorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes naţional „Legătura reţelei de metrou cu 
Aeroportul International Henri Coandă – Otopeni 
(Magistrala 6.1 Mai – Otopeni)’’

– M. Of. nr. 567/17.07.2017

 Hotărârea Guvernului nr. 497/2017 
pentru modifi carea şi completarea unor 

anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 
privind atestarea domeniului public al judeţului 
Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Teleorman

– M. Of. nr. 585/21.07.2017

Acte normative de interes
general publicate în perioada

iulie – august 2017

Buletin legislativ iulie 2017
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 Ordinul ministrului afacerilor externe 
nr. 945/2017 
privind intrarea în vigoare a unor tratate 

internaţionale
– M. Of. nr. 544/11.07.2017

 Ordinul ministrului afacerilor e xterne 
nr. 1.087/2017 
privind intrarea în vigoare a unor tratate 

internaţionale
– M. Of. nr. 567/17.07.2017

• REPUBLICĂRI

Legea nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Ofi cial al 

României 
– M. Of. nr. 511/3.07.2017

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 − nr. 30/2017 [A] 
cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni 

de drept: „interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 77 alin. (2) din anexa VII a Legii nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, raportate la prevederile art. 2 şi 
6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pen-
tru stabilirea sporurilor specifi ce şi a drepturilor 
de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului 
participant la misiuni în afara teritoriului statu-
lui român, nepublicată în Monitorul Ofi cial al 
României, şi la dispoziţiile art. 6, art. 13 şi art. 15 
alin. 2 din Ordinul ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 310/2009 privind hrănirea efecti-
velor Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
timp de pace, cu referire la norma de hrană acor-
dată personalului care participă la misiuni de men-
ţinere a păcii în afara teritoriului statului român’’

– M. Of. nr. 509/3.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr. 27/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prea-

labile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni 

de drept: 1. dacă în interpretarea şi aplicarea dis-
poziţiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fi scal, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare (Codul fi scal), pct. 134 alin. 
(1) – (4) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fi scal, apro-
bate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modifi cările şi completările ulterioare (Normele 
metodologice), art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucră-
rilor de construcţii, republicată, cu modifi cările 
şi completările ulterioare (Legea nr. 50/1991), 
art. 15 şi art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003, 
cu modifi cările şi completările ulterioare (Legea 
nr. 85/2003), se pot percepe două sau chiar trei 
taxe, pentru aceeaşi activitate, de către autorităţi 
diferite 2. dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 267 
alin. (4) din Codul fi scal şi pct. 134 alin. (1) – (4) 
din Normele metodologice, taxa pentru elibera-
rea autorizaţiei de foraje sau excavări se aplică 
numai pentru terenul afectat de foraj sau excava-
ţie sau pentru întreaga suprafaţă exploatată

– M. Of. nr. 510/3.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală −
nr. 18/2017 [A] 
cu privire la pronunţarea unei hotărâri prea-

labile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de 
drept: dacă, în sensul legii penale, funcţionarul 
bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capi-
tal integral privat, autorizată şi afl ată sub supra-
vegherea Băncii Naţionale a României, este 
funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor 
art. 175 alin. (2) din Codul penal

– M. Of. nr. 545/11.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr. 40/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 
alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scuti-
rea de la plată a unor debite provenite din pen-
sii, sumele reprezentând pensie, indemnizaţie 
socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru 
însoţitor, încasate în baza unor hotărâri judecă-
toreşti desfi inţate în căile de atac

– M. Of. nr. 560/14.07.2017
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 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr. 41/2017 
privind pronunţarea unei hotărâri preala-

bile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
1. dacă acţiunea în restituirea prestaţiilor efectuate
în baza unui act juridic (clauze din contract) con-
statat ca fi ind nul absolut este prescriptibilă din 
punct de vedere extinctiv prin raportare la pre-
vederile art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 
privitor la prescripţia extinctivă, republicat şi 
2. în cazul în care răspunsul la prima întrebare 
este pozitiv (adică acţiunea în restituirea pres-
taţiilor este prescriptibilă din punct de vedere 
extinctiv), de când începe să curgă termenul de 
prescripţie

– M. Of. nr. 560/14.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr. 45/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri preala-

bile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de 
drept: „interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) 
şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, în sensul de a stabili 
dacă există o competenţă exclusivă a instituţiei 
prefectului pentru constatarea încetării man-
datului consilierului local/judeţean înainte de 
expirarea duratei normale a acestuia în situaţia 
pierderii calităţii de membru al partidului politic 
sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a 
cărui/cărei listă a fost ales, în condiţiile dispozi-
ţiilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, sau 
(competenţa) este alternativă cu cea a consiliu-
lui local/judeţean, în condiţiile reglementate de 
art. 9 alin. (3) şi (4) din acelaşi act normativ’’

– M. Of. nr. 565/17.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr. 36/2017 
privind examinarea sesizărilor conexate

formulate de Curtea de Apel Suceava – Secţia I
civilă în dosarele nr. 11/40/2016 şi nr. 81/
40/2016, cu privire la modul de aplicare şi 
interpretare unitară a dispoziţiilor art. 114 
alin. (1) lit. b) raportat la dispoziţiile art. 6 alin. 
(1) pct. I lit. d) şi art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) 
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, în sensul de a lămuri ce se înţelege 
prin sintagma „venituri de natură profesională, 
altele decât cele salariale, (...) din contracte/con-
venţii încheiate potrivit Codului civil” cuprinsă 
în dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din 
Legea nr. 263/2010, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare, şi ce se înţelege prin sintagma 
„venituri din activităţi profesionale” cuprinsă 
în art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din acelaşi act 
normativ

– M. Of. nr. 567/17.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr.  48/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri preala-

bile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de 
drept: „1. Dacă încasarea de către organismele de 
gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drep-
turilor conexe a comisionului prevăzut de art. 127 
alin. (1) lit. i) şi art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea 
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
reprezintă o operaţiune efectuată cu plată în sen-
sul art. 126 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fi scal, cu modifi cările şi completă-
rile ulterioare, şi în consecinţă colectarea remu-
neraţiilor pentru utilizarea drepturilor de autor 
şi a drepturilor conexe de către organismele de 
gestiune colectivă poate fi  califi cată drept o ope-
raţiune impozabilă în sensul art. 126 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fi scal, cu modifi cările 
şi completările ulterioare. 2. Dacă în interpretarea 
art. 134 şi art. 140 din Legea nr. 571/2003 pri-
vind Codul fi scal, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, faptul generator şi, respectiv, exigibili-
tatea taxei, în funcţie de care se stabileşte cota de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă, au loc la data 
utilizării drepturilor de autor care a generat obli-
gaţia de plată a remuneraţiei sau la data rămânerii 
defi nitive a hotărârii judecătoreşti prin care a fost 
stabilită obligaţia de plată amintită’’

– M. Of. nr. 595/25.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr.  37/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri preala-

bile cu privire la următoarea chestiune de drept: 
„interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1 lit. a) 
din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri 
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sonalului plătit din fonduri publice, cu modifi că-
rile ulterioare, în sensul de a se stabili dacă intră 
sub incidenţa acestor prevederi şi personalul care, 
deşi nesalarizat conform Legii nr. 283/2011 pri-
vind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 
privind reglementarea unor măsuri fi nanciare în 
domeniul bugetar, a primit drepturi de natură 
salarială considerate necuvenite tocmai prin 
încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din Ordo-
nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, 
aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea 
nr. 283/2011’’

– M. Of. nr. 600/26.07.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie − Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept − nr. 39/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prea-

labile cu privire la dezlegarea următoarei chesti-
uni de drept: „modul de interpretare şi de apli-
care a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind 
dreptul salariaţilor din instituţiile publice la acor-
darea de tichete de vacanţă, raportat la dispozi-
ţiile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2010, modifi cată prin Legea 
nr. 283/2011, respectiv prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 5 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 – 
conform cărora în bugetele instituţiilor locale şi 
centrale pe anii 2012, 2013, 2014 nu se prevăd 
sume pentru acordarea de tichete/vouchere de 
vacanţă personalului din cadrul acestora – în 
speţă, să se stabilească dacă, pentru anii anterior 
referiţi, dreptul este efectiv înlăturat sau doar 
suspendat la nivelul fi ecărui an în parte, prin 
nealocarea sumelor aferente acordării efective a 
acestui drept’’

– M. Of. nr. 615/31.07.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 244/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală
– M. Of. nr. 529/6.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţiona-

litate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din 
Codul de procedură penală

– M. Of. nr. 566/17.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 368/ 
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 39 
alin. (1) lit. b) din Codul penal

– M. Of. nr. 566/17.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 258/ 
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul 
de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 
22 alin. (7) şi (8) teza întâi sub aspectul sintagmei 
„precum şi în situaţii temeinic justifi cate, menţio-
nate în actele administrative emise în acest scop’’ 
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţis-
tului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 
pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 360/ 
2002 privind Statutul poliţistului

– M. Of. nr. 574/18.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 395/ 
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (3) din Legea 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru fi nalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echi-
valent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România

– M. Of. nr. 574/18.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 241/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de con-
strucţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, astfel 
cum au fost modifi cate prin art. IV pct. 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 
pentru modifi carea şi completarea unor acte nor-
mative, prin raportare la sintagma „la data întoc-
mirii raportului de expertiză’’ cuprinsă în dispozi-
ţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică

– M. Of. nr. 577/19.07.2017
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 Decizia Curţii Constituţionale nr. 341/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea 
Societăţii Comerciale „Roman’’ – S.A. Braşov 
şi constituirea parcului industrial pe platforma 
Societăţii Comerciale „Roman’’ – S.A.

– M. Of. nr. 577/19.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 513/ 
2017 [A/R] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi 
art. 349 alin. (1) din Codul penal

– M. Of. nr. 578/19.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 321/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţio-

nalitate a dispoziţiilor art. 21 şi 24 din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 
raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua 
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

– M. Of. nr. 580/20.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

– M. Of. nr. 581/20.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 431/ 
2017 [A] 
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 1491, art. 1492 alin. (6), art. 1493 
şi art. 1494 din Regulamentul Senatului

– M. Of. nr. 581/20.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 377/ 
2017 [A] 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a prevederilor Legii privind aprobarea Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 
pentru prorogarea unor termene, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri necesare pregăti-
rii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

– M. Of. nr. 586/20.07.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 534/ 
2017 [A/R] 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor Legii pentru modifi carea şi com-
pletarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuzi-
une şi Societăţii Române de Televiziune

– M. Of. nr. 593/25.07.2017

•  HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI

 Hotărârea din 2009 a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului 
în Cauza Ichim împotriva României
– M. Of. nr. 575/19.07.2017

 Hotărârea din 2017 a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului 
în Cauza Timar şi alţii împotriva României
– M. Of. nr. 577/19.07.2017
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I.  Legislaţie referitoare 
la activitatea notarială

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 540/2017 
pentru modifi carea anexei nr. 1 la Hotărâ-

rea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Braşov, precum şi 
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jude-
ţul Braşov

– M. Of. nr. 630/2.08.2017

•   ORDINE

 Ordinul ministrului afacerilor externe 
nr. 1.150/2017 
privind publicarea unor acorduri încheiate 

prin schimb de note verbale
– M. Of. nr. 623/1.08.2017

 Ordinul viceprim-ministrului, ministru lui 
dezvoltării regionale, administraţiei publice 
şi fondurilor europene nr. 3.776/2017 
pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru 

pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării 
locuinţelor pentru tineri

– M. Of. nr. 627/2.08.2017

II.  Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

•    ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2017 
privind reglementarea unor măsuri fi scal-

bugetare în domeniul sănătăţii
– M. Of. nr. 643/4.08.2017

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 52/2017 
privind restituirea sumelor reprezentând taxa 

specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa 
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule

– M. Of. nr. 644/7.08.2017

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 53/2003 – Codul muncii
– M. Of. nr. 644/7.08.2017

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2017 
privind modifi carea art. VIII alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 
pentru modifi carea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, for-
mării profesionale şi sănătăţii

– M. Of. nr. 644/7.08.2017

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 55/2017 
pentru modifi carea şi completarea Ordo-

nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor

– M. Of. nr. 644/7.08.2017 

Buletin legislativ 1 – 15 august 2017
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I.  Legislaţie referitoare 
la activitatea notarială

•  ORDINE

 Ordinul ministrului agriculturii şi dez-
voltării rurale şi al ministrului fi nanţelor 
publice nr. 296/2017
pentru modifi carea anexei la Ordinul 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvol-
tării rurale şi al ministrului fi nanţelor publice 
nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Nor-
melor metodologice de aplicare a prevederilor 
titlului XI „Renta viageră agricolă’’ din Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprie-
tăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

– M. Of. nr. 699/30.08.2017 

II.  Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 
pentru reglementarea unor măsuri fi scal-bu-

getare şi modifi carea şi prorogarea unor temene
– M. Of. nr. 705/31.08.2017

Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 
privind plata defalcată a TVA
– M. Of. nr. 706/31.08.2017

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fi scal
– M. Of. nr. 706/31.08.2017

Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
 fi scală

– M. Of. nr. 708/31.08.2017

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 599/2017 
pentru modifi carea anexelor nr. 1 şi 5 la 

Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Mureş

– M. Of. nr. 693/28.08.2017 

Hotărârea Guvernului nr. 600/2017 
privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al statului a unor construcţii 
şi amenajări la terenuri din cadrul unor imo-
bile afl ate în administrarea Ministerului Apă-
rării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, 
Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, 
Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi 
municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi casării acestora, şi pentru actu-
alizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului

– M. Of. nr. 693/28.08.2017

Selecţie realizată de
Mihaela CIOCHINĂ

Buletin legislativ 15 – 31 august 2017
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On vient de clore et valider la procédure d’élection du 
Président et des Vice-présidents de l’Union Nationale des 
Notaires Publics de Roumanie, pour un mandat de quatre ans, 
respectivement pour la période 2018 – 2021.

Je vous remercie pour le vote de confi ance accordé à moi et 
à l’équipe de vice-présidents que, depuis 2013 déjà, vous avez 
mandatés pour représenter vos intérêts : Mme la notaire Doina 
ROTARU, M. le notaire Ion MARIN et M. le notaire Vasile 
VARGA. 

Dans une période où les changements au niveau social, 
politique et économique viennent souvent bouleverser notre 
vie et notre activité, la continuité que vous avez choisie quant à 
la direction de l’institution ne peut que représenter un élément 
de sûreté.

La continuité est importante pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, elle nous donne la possibilité d’analyser les effets des 
mesures adoptées pendant le mandat qui approche à sa fi n. Puis, 
en vertu des conclusions obtenues, elle facilite l’élaboration de 
stratégies d’action à moyen et long termes. Continuer veut donc 
dire analyser le passé et prolonger les mesures dans l’avenir. 
L’effi cacité et la prédictibilité sont des traits positifs de la 
continuité dans le déroulement de toute activité. Mais il faut 
avoir une perspective très large sur l’avenir de la profession, 
qui dépasse considérablement la durée d’un mandat de quatre 
ans. On ne peut pas non plus ignorer le contexte international 
et européen dans lequel nous déroulons notre activité. Une 
stratégie de développement national de la profession doit 
obligatoirement résonner avec les défi s économiques et sociaux 
au niveau européen.

En ce qui nous concerne, je vous assure que c’est une 
préoccupation particulièrement sérieuse relative à l’avenir de 
cette profession qui est la principale raison pour laquelle nous 

Chers collègues,
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nous retrouvons à la tête de l’Union Nationale 
des Notaires Publics et pour laquelle nous 
prenons, ainsi, la responsabilité des décisions 
et des actions que nous accomplirons avec le 
Conseil de l’Union.

La spécialisation et la consolidation des 
compétences octroyées par le Code civil, par le 
Code de procédure civile et par la Loi n° 36/1995, 
la continuation des actions visant à obtenir une 
pratique notariale unitaire, l’identifi cation de 
nouveaux domaines d’activité, la réforme et 
l’optimisation du contrôle professionnel, de 
nouvelles stratégies de développement de la 
Caisse de retraite des notaires publics, la mise 
en œuvre d’un logiciel de gestion du bureau 
notarial, employé avec succès dans les notariats 
européens modernes depuis plus de dix ans, la 
consolidation de la déontologie professionnelle, 
voilà seulement quelques-unes des directions du 
développement de cette profession, que nous 
poursuivrons pendant notre mandat suivant. 

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

Pourtant, la profession veut dire, tout d’abord, 
vous. Chacun d’entre vous joue un rôle, tant 
au niveau local, où vous déroulez votre activité 
quotidienne, qu’au niveau national, rôle qui 
a un impact signifi catif  sur la direction du 
développement de la profession, mais surtout 
sur la perception publique. Vous êtes aussi notre 
« fournisseur » principal d’idées, de suggestions 
et d’observations, et je vous encourage de 
continuer à nous les communiquer.

Chers collègues,

L’activité notariale fait partie de la vie quoti-
dienne des citoyens et, de par cela, elle ressent 
immédiatement tout changement, positif  ou 
négatif, survenu au niveau économique et social. 
C’est pourquoi il est bien et prudent que chacun 
d’entre vous envisage des mesures et des plans 
individuels, qui vous aident à dépasser, à moyen 
et long termes, certaines étapes plus diffi ciles 
dans votre activité. 
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De l’histoire du notariat

fonds des actes notariés de Transylvanie est 
extrêmement riche et, en le feuilletant, on 
constate qu’il certifi e, comme c’est le cas des 

deux documents suivants, non seulement la formation des 
roumains dans les institutions d’enseignement hongroises, 
mais aussi la participation de beaucoup d’entre eux à la 
guerre, au sein des armées austro-hongroises, ennemies de 
la Roumanie de l’Ancien Royaume.

Le docteur Nicolae Căliman, médecin originaire de 
Braşov, président de la fi liale (despărţământul ) ASTRA de 
la ville pendant l’entre-deux-guerres, en a été un tel cas. 
Nous ajoutons ce que, bien évidemment, ne pouvait pas 
être ajouté dans les documents offi ciels austro-hongrois, à 
savoir le fait que, en mission sur le front occidental, devant 
la dégringolade de l’armée de la monarchie bicéphale, il a 
désarmé son colonel, en conduisant son régiment, formé 
dans sa plus grande partie de roumains, en sécurité de 
retour en Transylvanie.

I

/Diplôme universitaire rédigé en latin. Traduction réalisée 
dans la même période où le document a été délivré/

Nous, le recteur et la sainte et la très fameuse Université royale 
hongroise des sciences,

Santé aux lecteurs,

Les plus sages d’entre nous ont décidé, de manière louable 
et en particulier, que ceux qui se sont longtemps dédiés aux 
études humanistes et aux arts, avant d’entrer dans la vie 
quotidienne et dans la pratique professionnelle, passent tous les 
examens nécessaires pour obtenir, de manière légale, le certifi cat 
obligatoire de leur érudition.

De la sorte et puisque l’honorable, l’érudit et le spécialiste M. 
Nicolae Căliman, âgé de 27 ans, de religion orthodoxe roumaine, 
né à Cornăţel, département de Sibiu, a gradué les cours des 
études de médecine générale dans la session ordinaire et dans 
le respect de la régularité et de la diligence requises par les lois 
académiques et que, maintenant, Son Excellence est prêt à faire 
la preuve publique de sa formation et, tel qu’il nous l’a exigé, 
qu’il lui soit octroyé le titre académique dû selon ses études, nous, 
sans pouvoir ignorer cette très juste et honorable requête de sa 

Le
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part, l’avons examiné de manière très rigoureuse 
de toute la science de la médecine. À cette 
occasion, puisque Son Excellence a démontré 
l’érudition exigée et une initiation suffi sante en 
médecine, nous lui avons joyeusement conféré 
le titre dû aux vertus et aux études humanistes.

C’est pourquoi, par le pouvoir accordé à 
nous par les Augustes Princes régnants, nous 
avons proclamé et déclaré l’honorable, l’érudit 
et le spécialiste M. Nicolae Căliman, l’année, 
le mois et le jour indiqués ci-dessous, docteur 
en médecine générale et nous lui avons donné 
et lui donnons le pouvoir de joindre le corps 
des professeurs et de donner des conseils en 
médecine, ainsi que de pratiquer la médecine 
générale, après l’avoir pratiquée, de la manière la 
plus diligente possible, pendant une année, dans 
certains hôpitaux spécialement destinés à ce but.

De plus, nous lui conférons tous les privilèges 
et les prérogatives qui sont habituellement 
accordés par les lois et les coutumes aux docteurs 
en médecine générale.

En foi de quoi, nous lui avons délivré ce 
diplôme, portant le grand sceau de l’Université 
et signée de manière conforme.

Délivré à Budapest, en Hongrie.

Le 15e jour du mois de février A.D. 1913.

ss Ioan Kiss, docteur en Théologie etc. 
etc., à l’époque, recteur de l’Université royale 
hongroise de sciences, à Budapest.

ss Hugo Preiss, docteur en médecine générale, 
professeur de Bactériologie, directeur de l’Institut 
de Bactériologie etc. etc., à l’époque, président et 
doyen de la Haute Faculté de Médecine.

Ss indéchiffrable, docteur en médecine 
générale, professeur de Physiologie etc. etc., à 
l’époque, notaire de la Haute Faculté de Médecine.

/Au verso, traduction du hongrois/

On a délivré au possesseur de ce diplôme, 
après qu’il a dûment accompli le stage de 
pratique hospitalière obligatoire d’un an, ce 
diplôme de docteur qui lui donne le droit de 
pratiquer la médecine générale.

Budapest, le 16 mars 1916

(L.S.) ss Preiss, à l’époque, doyen de la Faculté 
de la Science de la Médecine.

II

Version authentique

Acte notarié public

Par devant moi, Carol Pildner de Steinburg, 
substitut du docteur Octavian Cernea, notaire 
public à Braşov, s’est présenté le jour mentionné 
ci-dessous le docteur Nicolae Căliman, inspecteur 
hygiénique, domicilié à Braşov, que je connais 
personnellement, qui a demandé d’inclure dans 
un acte notarié public une preuve en vertu du 
livre qu’on m’a présenté, L’Annuaire des médecins 
militaires, de l’ancienne armée austro-hongroise, 
édité à Vienne en 1917, certifi ant que le docteur 
Căliman a été nommé, à partir du 2 juin 1916, 
lieutenant médecin dans l’armée austro-
hongroise, ce qu’on retrouve à la page 81, ligne 
16, à savoir : le 2 juin 1916, ce qui signifi e que 
les médecins qui suivent sur les pages suivantes 
ont été nommés par des lieutenants médecins à 
partir de cette d ate. Et, à la page 88, ligne 14 du 
bas, nous avons : « Nicolae Căliman, Régiment 
infanterie n° 62. Numéro du grade 254 ».

Il en résulte et cela prouve que le docteur 
Nicolae Căliman a été nommé depuis 1916, le 
2 juin, comme lieutenant médecin dans l’armée 
austro-hongroise, preuve de quoi a été faite dans 
cet acte notarié public.

Une version authentique du présent acte 
notarié public a été remise au docteur Nicolae 
Căliman.

Délivré à Braşov, le 24 (vingt-quatre) décembre 
de l’année 1921 (mille neuf  cent vingt-et-un).

Je, Carol Pildner de Steinburg, substitut de 
notaire public m.p.,

Certifi e que cette version authentique délivrée 
au docteur Nicolae Căliman est pleinement 
conforme à l’original gardé dans mon archive 
sous le n° 1374/1921.

Délivré à Braşov, le 24 (vingt-quatre) décembre 
de l’année 1921 (mille neuf  cent vingt-et-un).

Carol Pildner de Steinburg
Substitut du notaire public. 

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

juillet – août 2017

Bulletin législatif juillet 2017

I.  Législation relative 
à l’activité notariale

Rectifi cation de 2017
du contenu de l’Ordre du ministre de la 

Justice n° 1.619/C/2017 portant modifi cation et 
complément du Règlement pour l’organisation 
et le déroulement de l’examen de notaire public 
et du concours pour l’admission aux fonctions 
de notaire public, approuvé par l’Ordre du 
ministre de la Justice n° 1.494/C/2014, publié 
au  Moniteur Offi ciel de la Roumanie, Partie I, 
n° 484 du 27 juin 2017
− M. Of. no 578 du 19 juillet 2017

II.  Législation pertinente 
pour l’activité notariale

• LOIS

Loi n° 175/2017
p ortant modifi cation et complément de la 

Loi n° 46/2008 – le Code forestier, ainsi que 
portant modifi cation de l’article 5, paragraphe 
(2) de la Loi n° 192/2010 sur le transfert de 
certains chemins forestiers et des travaux de 
correction des torrents du domaine public de 
l’État et de l’administration de la Régie Nationale 
des Forêts – Romsilva dans le domaine public 
de certaines unités administratives-territoriales 
et dans l’administration de leurs conseils locaux

– M. Of. no 569 du 18 juillet 2017

Loi n° 177/2017
portant approbation de l’Ordonnance 

d’urgence du Gouvernement n° 3/2017 portant 

modifi cation et complément de la Loi n° 227/
2015 sur le Code fi scal

– M. Of. no 584 du 21 juillet 2017

Loi n° 191/2017
portant approbation de l’article 8 de la Loi 

n° 46/2003 relative aux droits des patients 
– M. Of. no 593 du 25 juillet 2017

Loi n° 186/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 18/1991 du fonds foncier 
– M. Of. no 598 du 25 juillet 2017

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

Ordonnance du Gouvernement n° 4/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal
– M. Of. no 598 du 25 juillet 2017

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

Arrêté du Gouvernement n° 496/2017
visant à déclencher les procédures pour 

l’expropriation des immeubles propriété privée 
qui forment le corridor d’expropriation des 
travaux d’utilité publique d’intérêt national « La 
connexion du réseau de métro avec l’Aéroport 
International Henri Coandă – Otopeni (Magis-
trale 6. 1 Mai - Otopeni) »

– M. Of. no 567 du 17 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement n° 497/2017
portant modifi cation et complément de 

certaines annexes à l’Arrêté du Gouvernement 
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n° 1.358/2001 relatif  à l’attestation du domaine 
public du département de Teleorman, ainsi que 
des municipalités, des villes et des communes du 
département de Teleorman

– M. Of. no 585 du 21 juillet 2017

• ORDRES

 Ordre du ministre des Affaires étrangères 
n° 945/2017
visant l’entrée en vigueur de certains traités 

internationaux
– M. Of. no 544 du 11 juillet 2017

 Ordre du ministre des Affaires étrangères 
n° 1.087/2017
visant l’entrée en vigueur de certains traités 

internationaux
– M. Of. no 567 du 17 juillet 2017

• REPUBLICATIONS

Loi n° 202/1998
visant l’organisation du Moniteur offi ciel de 

la Roumanie 
– M. Of. no 511 du 3 juillet 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 – 
n° 30/2017 [A]
visant à donner une solution à la question 

de droit suivante : « l’interprétation et la mise 
en application des dispositions de l’article 
77, paragraphe (2) de l’Annexe VII à la Loi 
n° 284/2010 sur la rémunération unitaire du 
personnel payé sur les fonds publics, par rapport 
aux dispositions des articles 2 et 6 de l’Arrêté 
du Gouvernement n° 1.086/2004 visant à 
établir les primes spécifi ques et les droits relatifs 
aux indemnités journalières, de logement et 
de nourriture dues au personnel participant 
à des missions à l’étranger, pas encore publié 
au Moniteur offi ciel de la Roumanie, et aux 
dispositions de l’article 6, de l’article 13 et 
de l’article 15, paragraphe (2) de l’Ordre du 
ministre de l’Administration et de l’intérieur n° 

310/2009 relatif  à la nourriture des effectifs du 
Ministère de l’Administration et de l’intérieur en 
temps de paix, avec référence à l’indemnité de 
repas accordée au personnel participant à des 
missions de maintien de la paix à l’étranger »

– M. Of. no 509 du 3 juillet 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 27/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à donner une solution aux questions de droit 
suivantes : 1. si, dans l’interprétation et en 
application des dispositions de l’article 267, 
paragraphe (4) de la Loi n° 571/2003 sur le 
Code fi scal, telle que modifi ée et complétée 
(le Code fi scal), du point 134, paragraphes 
(1) à (4) des Normes méthodologiques de 
mise en application de la Loi n° 571/2003 
sur le Code fi scal, approuvées par l’Arrêté du 
Gouvernement° 44/2004, tel que modifi é et 
complété (les Normes méthodologiques), de 
l’article 3, paragraphe (1), point e) de la Loi 
n° 50/1991 visant à autoriser l’exécution des 
travaux de construction, republiée, telle que 
modifi ée et complétée (Loi n° 50/1991), de 
l’article 15 et de l’article 44 de la Loi des mines 
n° 85/2003, telle que modifi ée et complétée 
(Loi n° 85/2003), l’on peut prélever deux ou 
même trois taxes pour la même activité, par des 
autorités différentes 2. si, en application des 
dispositions de l’article 267, paragraphe (4) du 
Code fi scal et du point 134, paragraphes (1) à 
(4) des Normes méthodologiques, la taxe pour 
délivrer l’autorisation pour faire des forages ou 
des excavations s’applique seulement au terrain 
affecté par le forage ou l’excavation en question 
ou pour l’ensemble du terrain exploité

– M. Of. no 510 du 3 juillet 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit en 
matière pénale – n° 18/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel 
visant à donner une solution à la question de 
droit suivante : si, au sens de la loi pénale, le 
fonctionnaire bancaire, employé d’une société 
bancaire à capital entièrement privé, autorisée 
et surveillée par la Banque Nationale de la 
Roumanie, est réputé être fonctionnaire 
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public, au sens des dispositions de l’article 175, 
paragraphe (2) du Code pénal

– M. Of. no 545 du 11 juillet 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 40/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel 

dans l’interprétation et en application des 
dispositions de l’article 1, paragraphe (1) de 
la Loi n° 125/2014 visant l’exemption du 
paiement de certaines dettes résultant des 
pensions de retraite, des montants représentant 
des pensions, des indemnités sociales pour les 
retraités et l’allocation de dépendance, reçues 
sur la base d’arrêts judiciaires annulés lors des 
procédures de recours

– M. Of. no 560 du 14 juillet 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 41/2017
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à donner une solution à des questions de droit : 
1. si l’action en remboursement des prestations 
faites sur la base d’un acte juridique (clauses du 
contrat) trouvé comme étant absolument nul est 
prescriptible du point de vue extinctif  par rapport 
aux dispositions de l’article 1, paragraphe (1) 
du Décret n° 167/1958 relatif  à la prescrip-
tion extinctive, republié et 2. dans l’affi rmative 
(c’est-à-dire si l’action en remboursement des 
prestations est prescriptible du point de vue 
extinctif), le délai de prescription commence à 
couler depuis quand

– M. Of. no 560 du 14 juillet 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 45/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

à donner une solution à la question de droit 
suivante : « l’interprétation des dispositions de 
l’article 9, paragraphes (3) et (4) et de l’article 
12, paragraphe (3) de la Loi n° 393/2004 sur 
le statut des élus locaux, telle que modifi ée et 
complétée, dans ce sens d’établir s’il y a une 
compétence exclusive de l’institution du préfet 
pour constater la cessation du mandat de 

conseiller local/départemental avant l’échéance 
de sa durée normale en cas de perte de la 
qualité de membre du parti politique ou de 
l’organisation des minorités nationales sur la 
liste duquel/de laquelle le conseiller a été élu, 
dans les conditions des dispositions de l’article 
12, paragraphe (3) de la Loi n° 393/2004, ou si 
elle (la compétence) est alternative avec celle du 
conseil local/départemental, dans les conditions 
régies par l’article 9, paragraphes (3) et (4) du 
même acte normatif  »

– M. Of. no 565 du 17 juillet 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 36/2017
sur l’examen des saisines jointes formulées 

par la Cour d’Appel de Suceava – Section I 
civile dans les dossiers n° 11/40/2016 et n° 81/
40/2016, visant la modalité unitaire de mettre 
en application et d’interpréter les dispositions de 
l’article 114, paragraphe (1), lettre b) par rapport 
aux dispositions de l’article 6, paragraphe (1), 
point I, lettre d) et de l’article 6, paragraphe 
(1), point IV, lettre e) de la Loi n° 263/2010 sur 
le système unitaire de pensions publiques de 
retraite, telle que modifi ée et complétée, dans ce 
sens de clarifi er ce qu’on comprend par la phrase 
« revenus de nature professionnelle, autres 
que les salaires, (…) de contrats/conventions 
conclu(e)s en conformité avec le Code civil », 
incluse dans le texte des dispositions de l’article 
6, paragraphe (1), point I, lettre d) de la Loi 
n° 263/2010, telle que modifi ée et complétée, 
et ce qu’on comprend par la phrase « revenus 
résultant d’activités professionnelles » incluse 
dans l’article 6, paragraphe (1), point IV, lettre e) 
du même acte normatif

– M. Of. no 567 du 17 juillet 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 48/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel 

visant à donner une solution aux questions 
de droit suivantes : « 1. Si la perception, par 
les organismes de gestion collective des droits 
d’auteur et des droits connexes, de la commission 
prévue à l’article 127, paragraphe (1), point i) 
et à l’article 134, paragraphe (2), point b) de la 
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Loi n° 8/1996 sur le droit d’auteur et les droits 
connexes, telle que modifi ée et complétée, 
représente une opération payée au sens de 
l’article 126, paragraphe (1), point a) de la Loi 
n° 571/2003 sur le Code fi scal, telle que 
modifi ée et complétée, et, par conséquent, la 
perception des rémunérations pour l’usage 
des droits d’auteur et des droits connexes par 
les organismes de gestion collective peut être 
qualifi ée comme une opération imposable au 
sens de l’article 126 de la Loi n° 571/2003 sur 
le Code fi scal, telle que modifi ée et complétée. 
2. Si, dans l’interprétation de l’article 134 et 
de l’article 140 de la Loi n° 571/2003 sur le 
Code fi scal, telle que modifi ée et complétée, le 
fait générateur et, respectivement, l’exigibilité 
de la taxe, sur la base de laquelle on établit le 
taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, 
se produisent à la date de l’usage des droits 
d’auteur ayant généré l’obligation de payer la 
rémunération ou à la date où l’arrêt judiciaire 
établissant l’obligation de paiement mentionnée 
reste défi nitif  »

– M. Of. no 595 du 25 juillet 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 37/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel 
visant à donner une solution à la question de 
droit suivante : « l’interprétation et la mise en 
application des dispositions de l’article 1, point 
a) de la Loi n° 124/2014 sur des mesures relatives 
aux revenus de nature salariale du personnel 
payé sur les fonds publics, telle que modifi ée, 
dans ce sens d’établir si ces dispositions sont 
aussi applicables au personnel qui, bien que 
n’étant pas couvert par la Loi n° 283/2011 
portant approbation de l’Ordonnance d’urgence 
du Gouvernement n° 80/2010 portant 
complément de l’article 11 de l’Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement n° 37/2008 visant 
à régir certaines mesures fi nancières dans le 
domaine budgétaire, a reçu des droits de nature 
salariale réputés indus justement par la violation 
des dispositions de l’article 7, paragraphe (2) 
de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 80/2010, approuvée telle que modifi ée et 
complétée par la Loi n° 283/2011 »

– M. Of. no 600 du 26 juillet 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 39/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 
à donner une solution à la question de droit 
suivante : « la modalité d’interpréter et de mettre 
en application les dispositions de l’article 1, 
paragraphe (2) de l’Ordonnance d’urgence du 
Gouvernement n° 8/2009 sur le droit des em-
ployés des institutions publiques aux tickets-
vacances, par rapport aux dispositions de l’article 
15, paragraphe (2) de l’Ordonnance d’urgence du 
Gouvernement n° 80/2010, modifi ée par la Loi 
n° 283/2011, respectivement par l’Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement n° 84/2012, de 
l’article 5, paragraphe (2) de l’Ordonnance du 
Gouvernement n° 29/2013 – selon lesquelles 
les budgets des institutions locales et centrales 
pour les années 2012, 2013, 2014 n’incluent pas 
de montants pour octroyer des tickets-vacances 
à leurs employés – en l’espèce, d’établir si, pour 
les années mentionnées ci-dessus, le droit est 
effectivement écarté ou seulement suspendu 
au niveau de chaque année individuelle, par le 
manque à allouer les montants nécessaires pour 
octroyer ce droit de manière effective »

– M. Of. no 615 du 31 juillet 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 244/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 145 du Code de procé-
dure pénale

– M. Of. no 529 du 6 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 302/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 281, paragraphe (1), 
point b) du Code de procédure pénale

– M. Of. no 566 du 17 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 368/2017 [A/R]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 35, paragraphe (1) et de 
l’article 39, paragraphe (1), point b) du Code pénal

– M. Of. no 566 du 17 juillet 2017
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  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 258/2017 [A/R]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 252, paragraphe (2), 
première phrase du Code de procédure civile, 
ainsi que des dispositions de l’article 22, para-
graphes (7) et (8), première phrase de la 
perspective de la phrase « ainsi que dans des 
situations dûment justifi ées, mentionnées dans 
les actes administratifs délivrés à cet effet » de 
la Loi n° 360/2002 sur le statut des policiers, 
dans son libellé antérieur à l’entrée en vigueur 
de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 21/2016 portant modifi cation et complément 
de la Loi n° 360/2002 sur le statut des policiers

– M. Of. no 574 du 18 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 395/2017 [A/R] 

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et 
(3) de la Loi n° 165/2013 relative aux mesures 
pour la fi nalisation du processus de restitution, 
en nature ou par équivalent, des immeubles pris 
abusivement pendant le régime communiste en 
Roumanie

– M. Of. no 574 du 18 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 241/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 9, paragraphe (3) de la 
Loi n° 198/2004 sur des mesures préalables 
aux travaux de construction d’autoroutes et 
de routes nationales, telles que modifi ées par 
l’article IV, point 3 de l’Ordonnance d’urgence 
du Gouvernement n° 228/2008 portant 
modifi cation et complément de certains actes 
normatifs, par rapport à la phrase « à la date où 
le rapport d’expertise a été dressé » incluse dans 
les dispositions de l’article 26, paragraphe (2) de 
la Loi n° 33/1994 visant l’expropriation pour 
cause d’utilité publique

– M. Of. no 577 du 19 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 341/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 13 de l’Ordonnance 
d’urgence du Gouvernement n° 115/2003 
visant la privatisation de la Société Commerciale 
« Roman » – S.A. Braşov et la création du 

parc industriel sur la plateforme de la Société 
Commerciale  « Roman » - S.A.

– M. Of. no 577 du 19 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 513/2017 [A/R]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-
positions de l’article 37, paragraphes (1) et (2) de 
la Loi sur la sécurité et de la santé du travail n° 
319/2006 et de l’article 349, paragraphe (1) du 
Code pénal

– M. Of. no 578 du 19 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 321/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions des articles 21 et 24 de la Loi 
n° 304/2004 relative à l’organisation judiciaire, 
par rapport à celles de l’article 29, paragraphe 
(5), deuxième phrase de la Loi n° 47/1992 sur 
l’organisation et le fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle

– M. Of. no 580 du 20 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 67/2017 [A]

sur l’exception d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 14 de la Loi n° 255/2010 
visant l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, nécessaire pour atteindre certains 
objectifs d’intérêt national, départemental et 
local

– M. Of. no 581 du 20 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 431/2017 [A]

relative à la saisine d’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article 1491, de l’article 1492, 
paragraphe (6), de l’article 1493 et de l’article 
1494 du Règlement du Sénat

– M. Of. no 581 du 20 juillet 2017

  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 377/2017 [A]

sur l’objection d’inconstitutionnalité des 
dispositions de la Loi portant approbation de 
l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 95/2016 visant à proroger des délais, ainsi que 
visant la prise de certaines mesures nécessaires 
pour préparer la mise en application de certaines 
dispositions de la Loi n° 134/2010 sur le Code 
de procédure civile

– M. Of. no 586 du 20 juillet 2017
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  Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 534/2017 [A/R]

sur l’objection d’inconstitutionnalité des 
dispositions de la Loi portant modifi cation 
et complément de la Loi n° 41/1994 relative 
à l’organisation et au fonctionnement de la 
Société Roumaine de Radiodiffusion et de la 
Société Roumaine de Télévision

– M. Of. no 593 du 25 juillet 2017

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

  Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2009 

dans l’affaire Ichim c. Roumanie
– M. Of. no 575 du 19 juillet 2017

  Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2017

dans l’affaire Timar et autres c. Roumanie
– M. Of. no 577 du 19 juillet 2017

I.  Législation relative 
à l’activité notariale

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Arrêté du Gouvernement n° 540/2017
portant modifi cation à l’Annexe n° 1 à 

l’Arrêté du Gouvernement n° 972/2002 relatif  à 
l’attestation du domaine public du département 
de Braşov, ainsi que des municipalités, des villes 
et des communes du département de Braşov

– M. Of. no 630 du 2 août 2017

• ORDRES

 Ordre du ministre des Affaires étrangères 
n° 1.150/2017
sur la publication de certains accords conclus 

par échange de notes verbales
– M. Of. no 623 du 1er août 2017

 Ordre du vice-Premier ministre, ministre 
du Développement régional, de l’admi-
nistration publique et des fonds euro-
péens n° 3.776/2017
visant à établir la valeur de remplacement 

par mètre carré pour l’année 2017, aux fi ns de la 
vente des logements destinés aux jeunes

– M. Of. no 627 du 2 août 2017

II.  Législation pertinente 
pour l’activité notariale

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Ordonnance du Gouvernement n° 7/2017
régissant des mesures fi scales et budgétaires 

dans le domaine de la santé
– M. Of. no 643 du 4 août 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 52/2017
visant le remboursement des montants 

représentant la taxe spéciale pour les voitures et 
les véhicules à moteur, la taxe sur la pollution 
pour les véhicules à moteur, la taxe pour les 
émissions polluantes provenant des véhicules à 
moteur et le timbre environnemental pour les 
véhicules à moteur

– M. Of. no 644 du 7 août 2017

  Ordonnance d’urgence du Gouvernement
n° 53/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 53/2003 – le Code du travail
– M. Of. no 644 du 7 août 2017

 Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 54/2017
portant modifi cation de l’article VIII, para-

graphe (3) de l’Ordonnance d’urgence du Gouver-

Bulletin législatif les 1 – 15 août 2017
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nement n° 96/2016 portant modifi cation et 
complément de certains actes normatifs dans les 
domaines de l’éducation, de la recherche, de la 
formation professionnelle et de la santé

– M. Of. no 644 du 7 août 2017

 Ordonnance d’urgence du  Gouvernement 
n° 55/2017
portant modifi cation et complément de 

l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement 
n° 111/2010 sur le congé parental et l’indemnité 
mensuelle de congé parental

– M. Of. no 644 du 7 août 2017

Bulletin législatif les 15 − 31 août 2017

I.  Législation relative 
à l’activité notariale

• ORDRES

 Ordre du ministre de l’Agriculture et du 
développement rural et du ministre des 
Finances publiques n° 296/2017
portant modifi cation de l’annexe à l’Ordre 

du ministre de l’Agriculture, des forêts et du 
développement rural et du ministre des Finances 
publiques n° 1.272/26.503/2005 portant appro-
bation des Normes méthodologiques de mise 
en application des dispositions du Titre XI « La 
rente viagère agricole » de la Loi n° 247/2005 
sur la réforme dans les domaines de la propriété 
et de la justice, ainsi que sur certaines mesures 
adjacentes

– M. Of. no 699 du 30 août 2017

II.  Législation pertinente 
pour l’activité notariale

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Ordonnance du Gouvernement n° 20/
2017
régissant des mesures fi scales et budgétaires 

et portant modifi cation et prorogation de 
certains délais

– M. Of. no 705 du 31 août 2017

 Ordonnance du Gouvernement n° 23/
2017
sur le paiement ventilé de la TVA
– M. Of. no 706 du 31 août 2017

 Ordonnance du Gouvernement n° 25/
2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal
– M. Of. no 706 du 31 août 2017

 Ordonnance du Gouvernement n° 30/
2017
portant modifi cation et complément de la Loi 

n° 207/2015 sur le Code de procédure fi scale
– M. Of. no 708 du 31 août 2017

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Arrêté du Gouvernement n° 599/2017
portant modifi cation des Annexes nos 1 et 5 à 

l’Arrêté du Gouvernement n° 964/2002 relatif  à 
l’attestation du domaine public du département 
de Mureş, ainsi que des municipalités, des villes 
et des communes du département de Mureş

– M. Of. no 693 du 28 août 2017

 Arrêté du Go uvernement n° 600/2017
visant le transfert du domaine public dans le 

domaine privé de l’État de certains constructions 
et aménagements des terrains de certains 
immeubles administrés par le Ministère de la 
Défense nationale, sis dans les départements de 
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Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, 
Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov et 
dans la Municipalité de Bucarest, afi n de les mettre 
hors service et de les démolir, et visant à mettre à 
jour l’Annexe n° 4 à l’Arrêté du Gouvernement 

n° 1.705/2006 portant approbation de l’inventaire 
centralisé des biens du domaine public de l’État

– M. Of. no 693 du 28 août 2017

Sélection réalisée par
Mihaela CIOCHINĂ
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