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Doamnă Primar General,
Domnule Ministru,
Domnule Preşedinte al CNUE,
Distinşi invitaţi,
Dragi colegi notari,
Doamnelor şi Domnilor,

Îmi revine astăzi onoarea de a vă 
adresa un călduros salut la lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al 
Notarilor Publici din România, cel 
mai reprezentativ for al notariatului 
român.

Încep prin a mulţumi presti-
gioşilor noştri invitaţi, oaspeţilor 
români şi străini pentru prezenţa în 
acest amfi teatru alături de confraţii 
notari publici. Prezenţa dumnea-
voastră alături de noi este un 
semn de recunoaştere, apreciere şi 
respect pe care îl preţuim în cel mai 
mare grad, cu atât mai mult cu cât 
marcăm cu acest prilej solemn şi 
o aniversare importantă: 22 de ani 
de activitate susţinută sub auspiciile 
practicii notariale moderne în servi-

ALOCUŢIUNEA rostită 
la deschiderea celui de-al XIV-lea 

Congres al Notarilor Publici din România 
(Bucureşti, 23 – 26 noiembrie 2017)
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ciul cetăţenilor, al comunităţii şi statului, într-o 
societate liberă, democratică. 

Nu este o cifră rotundă, dar este emblema-
tică. Semnifi că tradiţie, prestigiu şi excelenţă, 
dar mai ales semnifi că materializarea viziunii 
fondatorilor notariatului român modern, printre 
care am şansa extraordinară şi onoarea de a mă 
număra. Fiecare dintre dumneavoastră, stimaţi 
confraţi, fi ecare dintre cei peste 2.600 de notari 
publici în activitate la acest moment personi-
fi că această viziune: profesionişti ai dreptului, 
responsabili profesional şi social care, cu etică, 
discreţie, onestitate şi seriozitate, îşi îndrumă 
clienţii, cu garanţii depline, în deplină siguranţă 
şi predictibilitate, într-unele din cele mai impor-
tante raporturi juridice din existenţă. 

Suntem învestiţi de către autorităţile statului 
cu îndeplinirea unei misiuni majore de interes 
public, revenindu-ne un rol fundamental în 
sistemul de administrare al justiţiei preventive. 
Din această perspectivă, avem datoria de a ne 
ridica la înălţimea aşteptărilor legiuitorului şi de 
a ne achita la cele mai înalte cote ale profesio-
nalismului de rolul ce ne revine – de gardieni 
ai interesului public, păstrători ai patrimoniului 
memoriei juridice a actelor. 

Onorat auditoriu, pentru ca un om să dea 
măsura capacităţii sale de a construi, de a inova 
şi de a transforma dezideratele în realitate, este 
nevoie de încrederea necondiţionată a celor din 
jurul său, a celor în serviciul cărora se pune. De 
aceea, permiteţi-mi vă rog să vă mulţumesc pen-
tru capitalul de încredere extraordinar cu care 
m-aţi creditat în toţi aceşti ani şi pentru şansa pe 
care mi-aţi acordat-o prin noul mandat la con-
ducerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici 
din România, aceea de a continua ceea ce, fără 
falsă modestie, este pentru mine o misiune de 
onoare – implementarea strategiei de dezvoltare 
durabilă a profesiei notariale în scopul apărării 
şi promovării intereselor şi valorilor profesiei 
noastre. 

Prin validarea ofertei de program pe care 
v-am propus-o cu ocazia depunerii candidaturii 
pentru mandatul de preşedinte, aţi consfi nţit, 
stimaţi colegi, trecerea într-o etapă nouă. După 
ce, timp de mai bine de două decenii, am lucrat 

susţinut împreună în direcţia consolidării pro-
fesiei notariale sub toate aspectele sale, ne afl ăm 
astăzi în faţa unor noi provocări. Pentru a le 
face faţă cu brio este necesar un efort sinergic şi 
aceeaşi solidaritate de breaslă. 

Realizările de până acum sunt pilonii pe care 
ne sprijinim în confruntarea cu provocările ce 
ne aşteaptă. Foarte pe scurt, permiteţi-mi să le 
trec în revistă:

• A fost realizată o reformă fără precedent 
la nivelul profesiei prin perfecţionarea legislaţiei 
notariale şi prin atribuirea de noi competenţe 
în portofoliul notarilor publici. Notarii publici 
din România au acum la dispoziţie instrumente 
moderne, comparabile cu cele ale unor notariate 
din ţări cu tradiţie, menite să contribuie la echili-
brul, stabilitatea şi dezvoltarea profesiei şi să faci-
liteze în cel mai înalt grad prestarea serviciilor 
notariale de calitate.

• Cu sprijinul profesionist al experţilor Cen-
trului de Date, am pus la punct un set de meca-
nisme de natură să crească securitatea actului 
notarial şi, implicit, a circuitului civil. Totodată, 
am efi cientizat activitatea, crescând gradul de 
siguranţă juridică atât pentru cetăţeni, cât şi 
pentru notarii publici, prin intermediul utilizării 
noilor tehnologii în activitatea notarială (Centrul 
Naţional de Administrare a Registrelor Notari-
ale) şi prin întărirea parteneriatului cu instituţiile 
statului. Notarii publici, prin degrevarea instan-
ţelor şi a administraţiilor naţionale, contribuie la 
realizarea unei justiţii şi a unei administraţii mai 
efi cace. 

• Am reformat sistemul de pregătire profesio-
nală, urmărind transparentizarea şi efi cientizarea 
accesului în profesie, precum şi pregătirea pro-
fesională continuă la standarde europene a cole-
gilor notari publici. Totodată, am urmărit înlătu-
rarea oricărui echivoc, atât privitor la accesul în 
profesie pe baze de competenţă, cât şi în ceea ce 
priveşte accesul la stagiatură. 

• Totodată, vreau să punctez preocuparea 
per manentă pentru uşurarea poverilor fi nanciare 
cu care vă confruntaţi, dragi colegi. În acest sens, 
am bifat cu succes un obiectiv a cărui imple-
mentare nu afectează bunul mers al Uniunii şi 
Camerelor – reducerea cotei profesionale.
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• În încheierea acestui scurt bilanţ, dar nu în 
ultimul rând, ţin să evidenţiez faptul că notaria-
tul public este un important angajator. Suntem 
astăzi 2.368 de notari publici în funcţie, din care 
1.144 de notari publici îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul unui birou notarial individual, iar 1.224 
de notari publici sunt asociaţi în 663 de socie-
tăţi profesionale notariale. Totalul personalului 
auxiliar angajat în cadrul birourilor notariale din 
toată ţara însumează în prezent 8.600 de per-
soane, iar în cadrul Camerelor Notarilor Publici 
şi al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România îşi desfăşoară activitatea un număr de 
313 salariaţi.

• La fi nalul acestei succinte statistici, per-
miteţi-mi să amintesc şi faptul că numărul 
doamnelor notar îl depăşeşte pe cel al domnilor 
notar, raportul fi ind de 1.573 de doamne la 795 
de domni.

Aşa cum subliniam anterior, ne afl ăm astăzi 
în faţa unor provocări fără precedent pentru 
profesia notarială. Mă refer aici la schimbări în 
direcţia dereglementării rapide, globale, de am -
ploare şi impredictibile din punctul de vedere 
al fi nalităţii. Date fi ind sorgintea acestor schim-
bări şi forţa cu care au loc pe plan european şi 
mondial, impactul asupra profesiei notariale din 
România nu se va lăsa aşteptat. 

Misiunea noastră, a celor cărora dumnea-
voastră, stimaţi colegi, le-aţi încredinţat buna 
gestionare a intereselor şi viitorului profesiei, 
este aceea de a pregăti terenul. Altfel spus, sun-
tem datori să continuăm consolidarea notariatu-
lui român în direcţia asigurării stabilităţii, dem-
nităţii şi a progresului profesiei. 

Consider ca repere esenţiale în această 
direcţie: 

• adaptarea continuă a activităţii notariale 
la progresul tehnologic şi utilizarea extensivă a 
noilor tehnologii;

• asigurarea unui standard înalt al deontolo-
giei profesionale;

• siguranţa fi nanciară a notarilor publici.

Am parcurs deja cu succes o primă etapă a 
procesului de adaptare a notariatului român la 
era digitală. Este o realizare pe care am trecut-o 
în revistă mai devreme. Nu doresc să mă repet, 

ci doresc să reiterez importanţa pe care eu o 
acord acestui obiectiv. Specialiştilor din cadrul 
Centrului de Date le revine rolul, deloc facil, de 
a concepe mai departe noi tehnologii, de natură 
să accelereze situarea notariatului român în 
prima linie a progresului tehnologic. Dacă noi 
vom fi  motorul schimbării, schimbarea va lucra 
în avantajul profesiei, şi nu împotriva ei.

O a doua premisă fundamentală a reuşitei în 
direcţia consolidării continue a profesiei notari-
ale o constituie promovarea cu consecvenţă şi 
forţă a valorilor morale în interiorul profesiei 
notariale. Asigurarea unui standard înalt al deon-
tologiei profesionale este un obiectiv crucial, 
dacă dorim să asigurăm existenţa, continuitatea 
şi stabilitatea profesiei pe termen mediu şi lung. 
Dată fi ind importanţa profesiei, este imperativ 
ca noi, notarii publici, să fi m un exemplu pen-
tru întreaga societate, în calitate de garanţi ai 
aplicării şi respectării legii, mai presus de infl u-
enţa oricăror interese. Ne revine rolul important 
de promotori ai valorilor morale şi profesionale, 
precum şi cel de partener al statului, având ca 
scop asigurarea ordinii şi siguranţei circuitului 
civil. 

Promovarea unui înalt profi l moral şi pro-
fesional al notarilor publici este esenţială dacă 
dorim să prevenim apariţia şi consolidarea 
non-valorilor, a imposturii, carierismului şi opor  -
tunismului. Sunt tare inerente epocilor de mari 
schimbări, de bulversare a valorilor, dar pe care 
ne propunem să le ţinem la distanţă prin imple-
mentarea susţinută a standardelor deontolo-
gice şi prin respectul arătat societăţii în ansam-
blul ei. Pretindem, în mod legitim, respectul 
datorat profesiei noastre, dar, în acelaşi timp, 
ne respectăm atât pe noi înşine, cât şi pe ceilalţi 
membri ai societăţii, nefăcând rabat de la deon-
tologia profesională.

Stimaţi colegi, suntem datori să privim în 
viitor nu doar din perspectiva pregătirii noilor 
generaţii de notari publici în spiritul valorilor 
fundamentale ale profesiei, ci şi din perspec-
tiva asigurării retragerii demne din profesie, în 
deplină siguranţă fi nanciară, moment care va 
veni pentru fi ecare dintre noi şi care face parte 
din existenţă. 
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Cât de pregătiţi vom fi  să trecem într-o altă 
etapă a vieţii? Răspunsul la această întrebare 
nu este o nebuloasă, aşa cum, din nefericire, se 
întâmplă în cazul altor categorii socioprofesio-
nale. Răspunsul la această întrebare este o certi-
tudine. Prin fondarea la începutul anului 2013 a 
Casei de Pensii a Notarilor Publici din România 
am urmărit să construim sistemul menit a ne 
ajuta să ne ajutăm prin noi înşine, pe baze de soli-
daritate şi încredere. Gândit iniţial ca fi ind com-
plementar sistemului public de pensii, începând 
din anul 2016, sistemul privat de pensii şi alte 
drepturi sociale al notarilor publici din România 
a devenit unicul sistem obligatoriu pentru mem-
brii breslei.  

Stimaţi colegi, este o realizare extraordinară 
şi nu vreau să mi-o asum. Inteligenţa dumnea-
voastră fi nanciară, precauţia privitoare la viitor, 
încrederea pe care o aveţi în reprezentanţii dvs. 
şi, bineînţeles, spiritul de coeziune dintre gene raţii 

din interiorul breslei noastre sunt factorii care 
au contribuit decisiv la materializarea obiectivu-
lui asigurării unei senectuţi liniştite şi decente 
din punct de vedere fi nanciar. 

Sunt foarte multe aspecte extrem de impor-
tante referitoare la aceste teme. Nu vreau să 
monopolizez discuţia. Experţii în domeniul 
fi nanciar care activează în cadrul Casei de 
Pensii a Notarilor Publici le vor aborda pe par-
cursul lucrărilor Congresului. Sunt specialişti de 
o înaltă probitate profesională şi morală, care, pe 
parcursul lucrărilor Congresului, vă vor furniza 
toate informaţiile necesare şi vor răspunde tutu-
ror întrebărilor dumneavoastră.

Stimaţi colegi, îmi închei aici expozeul, nu 
înainte însă de a-mi exprima optimismul şi încre-
derea în continuitatea şi evoluţia permanentă a 
profesiei noastre. Vă mulţumesc pentru atenţie 
şi declar deschise lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres al Notarilor Publici din România. 

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
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ntre instituţiile cu avere funciară considerabilă, 
Eforia Spitalelor Civile, alături de Academia 
Română, ocupă un loc de frunte. Explicaţia tre-

buie căutată în obiceiul, curent încă din Evul Mediu, al 
donaţiilor. Familia Cantacuzino, prin spătarul Mihai, înte-
meiază la 1704 spitalul Colţea, înzestrându-l cu numeroase 
proprietăţi. Acelaşi lucru îl face Scarlat Ghica Vodă cu spi-
talul Pantelimon în 1735. Cele două aşezăminte spitaliceşti 
împreună cu Filantropia (întemeiat la 1813 din iniţiativa 
dr. C. Caracaş) stau la originea constituirii, în 1832, prin 
Regulamentul Organic, a Eforiei Spitalelor Civile, orga-
nism menit să le administreze bunurile. Exemplul acestor 
ctitori a fost urmat de mai multe familii boiereşti care au 
înţeles că asistenţa sanitară este vitală pentru progresul 
ţării. Au intrat astfel în acest sistem, la Bucureşti, Mater-
nitatea (1837), Spitalul de copii (1858), Spitalul Colentina 
(1864), apoi Spitalul Boldescu din Ploieşti (1831), spitalul 
din Sinaia (1897).

Să mai adăugăm instituţiile de profi l create chiar de 
Eforie: Ofi ciul de Alienaţi de la Schitul Malamuci (1838), 
Azilul Elena Doamna (1862), Spitalul Rallet (1875, din comuna 
Cocoş, Dâmboviţa), Spitalul Zosima (ante 1896, la Armăşeşti, 
Ialomiţa), Azilul Maria dr. O. Blazian din Râmnicu Sărat, 
Spitalul I. I. Dalles (1932, la Bucşani, Dâmboviţa), Casa de 
Retragere din Câmpulung Muscel (post 1932), Sanatoriul 
TBC Jean Economu (de la Roznov, Neamţ).

În fi ne, Eforia şi-a asumat supravegherea şi susţi-
nerea materială a unor instituţii pentru asistenţa infantilă 
(leagăne, preventorii, orfelinate), a unei şcoli de infi rmiere 
(1891) şi a alteia de moaşe (1839). 

Dacă la 1832 erau 76 de paturi în spitalele Eforiei, în 
1932 numărul lor ajunsese la 2.200.

În 1847, Gheorghe Bibescu Vodă trece toate spita-
lele din ţară sub administrarea Eforiei. În 1860, aceasta 
e transformată în administraţie publică, anexă a Minis-
terului de Interne. Peste patru ani, redevine instituţie de 
utilitate publică, cu patrimoniu distinct de cel al Statului 

Din istoria notariatului

Î
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şi cu buget votat de Parlament. I s-au apli-
cat legea contabilităţii publice şi controlul 
Curţii de Conturi. Eforia Spitalelor Civile a 
funcţionat până la naţionalizarea operată de 
statul comunist în 1948.

În 1864, Eforia, ca instituţie de binefacere, 
deţinea un patrimoniu funciar de 148.000 ha 
şi alte 51 ha de pădure. Contractul de arendare 
pe cinci ani, încheiat în 1868 cu Dim. Bădulescu 
pentru exploatarea moşiei Răzmirescu Panteli-
mon (Vlaşca) pentru 8.110 lei, oferă o imagine a 
felului cum era gestionată averea ei. Numeroase 
critici, reclamaţii şi încercări de anulare a 
donaţiilor au fost făcute de-a lungul anilor la 
adresa administratorilor (eforilor) recrutaţi din-
tre membrii familiilor donatoare.

Arendaşul era dator să semnaleze Eforiei 
orice neconcordanţă între suprafaţa arendată 
şi cea reală, la faţa locului. Acest plus, curent la 
toate proprietăţile din cauza cadastrului negli-
jent întocmit, nu putea fi  exploatat de arendaş. 
Arenda se achita în patru rate anuale. Dacă 
benefi ciarul întârzia plata, se proceda la rearen-
dare pe spesele acestuia. Pe durata contractului, 
arendaşul nu putea intenta procese Eforiei. Sub-
arendarea era permisă doar cu acordul preala-
bil al Eforiei şi consimţită şi de garanţi. În caz 
de incapacitate de plată din partea arendaşului, 
garantul său avea drept de preemţiune pentru 
preluarea în continuare a contractului. Dacă 
pe durata acestuia se operau amputări la supra-
faţa arendată în favoarea ţăranilor îndreptăţiţi a 
fi  împroprietăriţi, arendaşul nu putea contesta 
această diminuare a terenului.

Cărămidăriile, locurile de unde se scotea 
nisip, se fabrica var sau ipsos, carierele de piatră 
făceau obiectul unui alt aranjament cu Eforia.

Viile şi livezile de pruni puteau fi  valorifi cate 
pe durata contractului de arendare a moşiei cu 
obligaţia ca la expirarea acestuia să le lase în 
starea în care fuseseră la început.

Podurile existente cădeau în sarcina de 
întreţinere a arendaşului. Între altele, trebuia să 
ţină „tablele de tarife” în stare lizibilă. În schimb, 
cele construite de diferite administraţii ale Statu-
lui, din piatră, fi er, cărămidă sau lemn, rămâneau 
pe seama acestora.

Morile existente pe moşie (şi nearendate alt-
cuiva) le putea exploata cu condiţia să le ţină în 
stare de funcţionare. Dacă Statul avea să decidă 
desfi inţarea lor, despăgubirea se făcea astfel: 
2.500 de lei pentru moara afl ată în apropierea 
oraşului, 2.000 de lei pentru cea de lângă sat şi 
1.000 de lei pentru morişti. Suma se acorda 
anual, pe durata contractului. Pentru morile 
care măcinau pentru aşezămintele ecleziastice 
arendaşul nu primea nicio plată.

Un regim asemănător aveau pivele, doar că 
despăgubirea, în caz de desfi inţare, nu depăşea 
1.500 de lei.

Arendaşul era dator să respecte regimul de 
pescuit (acesta era interzis când peştele intra în 
bălţi). La fel, nu putea prinde peşte prin secarea 
heleşteielor. Era îngăduită construcţia barajelor 
pentru irigaţii, dar nu pentru pescuit abuziv 
şi participarea unui „om special” la lucrări era 
obligatorie. Pentru drenaje era sufi cientă o sim-
plă notifi care către Eforie.

Cu referire la pădurea existentă pe pro-
prietate, arendaşul era dator să-i plătească pe 
pădurari cu 500 de lei anual, după următoarea 
schemă: un pădurar la 250 ha, doi pădurari la 
1.000 ha, trei pădurari la 2.000 ha şi în continuare 
adăugat câte unul la fi ecare mie de hectare, dar 
nu mai mult de zece în total. Aceştia funcţionau 
numai cu un atestat de califi care de la Eforie, dar 
răspunderea pentru eventualele delicte comise 
în pădure (furturi în primul rând) revenea în 
întregime arendaşului. La paguba constatată şi 
recuperată tot arendaşul era bun de plată. Pădu-
rarii făceau rapoarte lunare asupra stării par-
chetului încredinţat. Dacă arendaşul însuşi tăia 
samavolnic din pădure şi era surprins de pădu-
rari, plătea paguba întreit şi i se anula de la sine 
contractul de arendă. Dacă exploatarea pădurii 
fusese încredinţată de Eforie altcuiva, arendaşul 
nu putea pretinde vreun câştig de la cârciumile 
ridicate de acela în buza pădurii ori să se plângă 
pentru drumurile croite pe moşie pentru scoa-
terea lemnelor din codru. Livezile şi fâneţele 
din „ochiurile de pădure” erau în benefi ciul 
arendaşului, dar nu le putea ara sau transforma 
în păşune pentru vite. În cazul părţii de moşie de 
la baltă, cu pădure de salcie, o cincime putea fi  
exploatată exclusiv în folosul arendaşului.
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În sarcina lui rămânea şi evidenţa embaticu-
rilor de pe proprietate, adică a acelor locuri luate 
în posesie pe termen lung (uneori de 99 de ani) 
pentru care se plătea o chirie mai ales în natură.

Bâlciurile şi târgurile adunate pe moşie, cu 
veniturile rezultate (taxe regaliene, de péage 
ş.a.) erau în benefi cul arendaşului. Dar acesta 
nu putea înfi inţa sau anula asemenea formă de 
comerţ sezonier.

Toate obligaţiile faţă de fi sc erau în sarcina 
arendaşului, inclusiv „cele ce s-ar mai înfi inţa în 
viitor”.

Aşezămintele religioase din cuprinsul moşiei 
erau scutite de orice obligaţie bănească faţă de 
arendaş. Acesta trebuia să accepte exproprierea 
oricărei porţiuni de teren în interes public, fără 
despăgubire (pentru o cale ferată, o şosea). În 
schimb, era despăgubit cu 40 de lei trimestrial 
pentru fi ecare jumătate de hectar pe care Eforia 
ar fi  dorit să deschidă o mină de cărbuni sau o 
carieră de piatră. Dacă îşi asuma această exploa-
tare, fi reşte, arendaşul nu primea nimic.

Întreţinerea hotarelor moşiei, a semnelor 
acestora, privea pe arendaş. La fel „planul eco-
nomic” al acesteia. Vecinii nu erau îngăduiţi să 

arendeze proprietăţi ale Eforiei, personal sau 
prin interpuşi.

La preluarea moşiei, arendaşul trebuia să facă 
un inventar amănunţit; dacă nu-l realiza în trei 
luni, îşi asuma riscul constatărilor ulte rioare. 
Pentru virtuale pagube, el nu putea invoca un 
„caz fortuit” sau „neprevăzut”. Dacă aducea 
îmbunătăţiri proprietăţii pe spesele sale şi con-
tractul se anula înainte de termen, nu putea 
solicita despăgubiri. „Construcţiile de zid şi 
magaziile sistematice” trebuia să fi e proiectate 
de un arhitect şi aprobate de Eforie (aceasta îşi 
stabilea şi cota-parte de participare bănească la 
lucrare).

Violarea condiţiilor enumerate mai sus, con-
statată doar de agenţii Eforiei, era sufi cientă 
pentru anularea contractului de arendare.

După cum se vede, exista o certă rigoare 
retorică în administrarea proprietăţilor Eforiei 
Spitalelor Civile. Doar că, privită în perspectivă 
şi după parcurgerea stufoasei ei arhive, Efo-
ria a fost un slab gospodar, care n-a fructifi cat 
corespunzător generoasele donaţii primite de-a 
lungul anilor. 

Dr. Georgeta FILITTI
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1. În această perioadă se discută, mai mult sau mai puţin în 
cunoştinţă de cauză sau motivat, despre reglementarea infracţi-
unii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul 
penal, potrivit căruia: „Fapta funcţionarului public care, în exer-
citarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl înde-
plineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă 
ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei 
persoane fi zice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de 
a ocupa o funcţie public.”

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/20161, s-a reţinut 
că dispoziţiile art. 246 din Codul penal de la 1969 şi ale art. 297 
alin. (1) din Codul penal actual sunt constituţionale în măsura în 
care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprin-
sul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”. 
Această soluţie a fost confi rmată şi prin Decizia nr. 392/20172.

Atât prin Decizia nr. 405/2016 (paragrafele 75 şi 78), cât 
şi prin Decizia nr. 393/2017 (paragraful 55), se „[...] consideră 
necesară instituirea unui prag al pagubei şi circumstanţierea 
vătămării produse prin comiterea faptelor, elemente în funcţie 
de care să se aprecieze incidenţa sau nu a legii penale”.

În proiectul întocmit de Ministerul Justiţiei se propune ca 
infracţiunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. (1) 
din Codul penal să aibă conţinutul: „Fapta funcţionarului public 
care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un 
act sau îl îndeplineşte prin încălcarea unei legi, a unei ordonanţe 
a Guvernului sau a unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului şi 
prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau 
intereselor legitime ale unei persoane fi zice sau ale unei per-
soane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

Ministerul Justiţiei a organizat dezbateri publice privind 
modifi carea şi completarea dispoziţiilor Codului penal referi-
toare la abuzul în serviciu, în acord cu deciziile Curţii Consti-

Abuzul în serviciu 
şi dreptul comparat

1 Publicată în M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016.
2 Publicată în M. Of. nr. 504 din 30 iunie 2017.
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A) Împiedicarea aplicării legii

Art. 432-1 din Codul penal pedepseşte fapta 
unei persoane deţinătoare a unei autorităţi 
publice care, acţionând în exercitarea funcţiilor 
sale, ia măsuri cu scopul de a împiedica aplicarea 
legii.

Fapta este pedepsită cu 5 ani de închisoare şi 
75.000 de euro amendă. 

Pedeapsa este de 10 ani de închisoare şi 
150.000 de euro amendă dacă a fost urmată de 
efecte (art. 432-2).

Ţinând cont de scopul acestui text, care este 
acela de a lupta împotriva piedicilor aduse apli-
cării legii, infracţiunea nu este imputabilă decât 
acelor agenţi publici susceptibili de a acţiona 
de această manieră; este vorba de o categorie 
superioară a lor, şi anume aceea a persoanelor 

3 MICHÈLE-LAURE RASSAT, Droit pénal spécial, Dalloz, 2014, pp. 1215 – 1249.

valoric de circa 1.000 de lei; într-o altă opinie, 
pra gul propus a fost de 2.000.000 de lei; s-a 
făcut şi propunerea să nu existe prag valoric.

Curiozitatea doctrinară ne-a îndemnat să stu-
diem reglementările din alte ţări, dezvoltate eco-
nomic şi juridic, privind faptele asemănătoare 
sau identice cu cele avute în vedere de legiuito-
rul român, cu scopul de a ajunge la concluzii ce 
pot constitui surse de inspiraţie pentru iniţiato-
rul şi legiuitorul din ţara noastră.

2. În Franţa, abuzul în serviciu nu este regle-
mentat ca atare. În schimb, Codul penal din 1992, 
intrat în vigoare în anul 1994, modifi cat ulterior, 
prevede mai multe infracţiuni care pot fi  săvâr-
şite de agenţii (funcţionarii) publici. Aceste infracţi-
uni sunt grupate în3:

• infracţiuni constând în nerespectarea funcţiei (împie-
dicarea aplicării legii, continuarea ilegală a funcţiei);

tuţionale, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai 
mediului de afaceri la data de 28 iunie 2017, pre-
cum şi cu reprezentanţii instituţiilor din cadrul 
sistemului judiciar, asociaţiile profesionale ale 
magistraţilor, mediului academic şi profesiile 
juridice liberale la data de 3 iulie 2017.

În cadrul dezbaterilor s-a exprimat opinia în 
sensul că, pentru ca o faptă să constituie infrac-
ţiunea de abuz în serviciu, este necesar un prag 

• abuzul de autoritate comis împotriva particularilor 
(infracţiuni care aduc atingere libertăţilor individu-
ale, infracţiuni penitenciare, infracţiuni constând 
în refuzul de a acorda un drept statornicit de lege 
sau de a împiedica exerciţiul normal al unei acti-
vităţi economice, violarea de domiciliu, violarea 
corespondenţei, privarea nelegală de libertate);

• abuzul în funcţie (delapidarea, delictul de 
ingerinţă, delictul de pantufl aj).
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învestite cu autoritatea publică, cu ordinea judi-
ciară şi administrativă.

Elementul material al infracţiunii consistă în 
„luarea de măsuri” pentru a împiedica aplicarea 
legii. Este deci o infracţiune intenţionată. Auto-
rul acţionează cu intenţie pentru neaplicarea 
unei norme legale.

B) Continuarea ilegală a funcţiei

Art. 432-3 reglementează tot o infracţiune 
prin care autorul abuzează de funcţie. Ea poate 
fi  săvârşită de orice agent public, în accepţiunea 
cea mai largă a acestei noţiuni.

Condiţia prealabilă a infracţiunii: agentul şi-a 
încetat funcţia, a fost înştiinţat despre aceasta, 
dar el continuă să o exercite.

Fapta se pedepseşte cu 2 ani de închisoare şi 
30.000 de euro amendă.

C)  Abuzul de autoritate comis de agenţii 
publici contra particularilor

Prin art. 432-4 – art. 432-9, legiuitorul fran-
cez incriminează şi pedepseşte faptele comise de 
agenţii publici prin care se aduce atingere ordinii 
morale contra persoanelor fi zice. Este vorba de 
arestare, detenţie, sechestrare arbitrară, discrimi-
nare, violarea domiciliului şi a corespondenţei.

Art. 432-4 pedepseşte fapta agentului public 
(inclusiv magistrat) care ordonă sau îndeplineşte 
în mod arbitrar un act ce atentează la libertatea 
individuală a unei persoane.

Elementul material al infracţiunii constă în a 
obstacula deplasarea persoanei, chiar dacă nu 
este vorba de arestare sau deţinere nelegală. 

Pot constitui infracţiuni reţinerea într-un anumit 
loc, interdicţia de a părăsi un atare loc sau plasa-
rea autoritară în altul, de exemplu: plasamentul 
medical obligatoriu, interdicţia de a părăsi un loc 
precis, obligarea de deplasare şi locuire într-un 
loc determinat etc.

Pedeapsa prevăzută de lege este de 7 ani 
închisoare şi 100.000 de euro amendă. În caz de 
circumstanţe agravante, pedeapsa este de 30 de 
ani închisoare şi 450.000 de euro amendă.

D)  Infracţiuni specifi ce 
administraţiei penitenciare

Art. 432-6 din Codul penal pedepseşte fapta 
unui agent al administraţiei penitenciare de a 
primi sau reţine o persoană în afara situaţiilor 
când acest act este legal posibil (adică în execu-
tarea mandatului scris al unui judecător). De ase-
menea, este pedepsit agentul care „prelungeşte 
pe nedrept o detenţie”.

Pedeapsa constă în 2 ani închisoare şi 
30.000 de euro amendă.

Art. 432-5 pedepseşte omisiunea agentu-
lui public de a nu dispune încetarea privării de 
libertate a unei persoane, atunci când aceasta se 
impune, precum şi nesesizarea autorităţii com-
petente în cazul unei detenţii ilegale.

Fapta se pedepseşte cu 3 ani de închisoare şi 
45.000 de euro amendă.

E) Infracţiuni privind discriminarea

Art. 432-7 din Codul penal reprimă discrimi-
narea defi nită de art. 225-1, adică cea întemeiată 
pe origine, sex, situaţie familială, sarcină (femei), 
stare fi zică, nume, stare de sănătate, handicap, 
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caractere genetice, orientare sexuală, vârstă, opi-
nii politice, activităţi sindicale, etnie, naţiune, 
rasă, religie. Fapta poate fi  comisă de o persoană 
având autoritate publică sau însărcinată cu o 
misiune de serviciu public etc. care refuză bene-
fi ciul unui drept acordat de lege sau împiedică 
exerciţiul normal al unei activităţi economice.

Elementul material al infracţiunii constă în unul 
din actele discriminatorii enumerate, inclusiv în 
refuzul exercitării unui drept acordat de lege sau 
de sistemul juridic afl at în vigoare. Practica judi-
ciară a decis că dreptul respectiv poate să izvo-
rască şi dintr-o decizie specifi că a municipalităţii 
(de exemplu, o primă de naştere acordată numai 
naţionalilor).

Infracţiunea este un delict ce se pedepseşte 
cu 5 ani de închisoare şi 75.000 de euro amendă.

F) Violarea de domiciliu

Potrivit art. 432-8 din Codul penal, fapta unei 
persoane deţinătoare de autoritate publică sau 
însărcinate cu o misiune de serviciu public care, 
acţionând în cunoştinţă de cauză în exercitarea 
sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiu-
nii sale, intră sau încearcă să intre în domiciliul 
altuia împotriva voinţei lui ori în afara cazurilor 
prevăzute de lege se pedepseşte cu doi ani de 
închisoare şi cu 30.000 de euro amendă.

Legea permite să nu se ţină seama de con-
simţământul proprietarului şi exclude existenţa 
infracţiunii în foarte multe cazuri când agenţii 
publici sunt autorizaţi să pătrundă în domiciliul 
acestuia. Este vorba de derularea unei proceduri 
penale sau civile (infracţiuni fl agrante, perchezi-
ţii, executarea mandatelor judiciare, vizite domi-
ciliare), precum şi de anumite ipoteze de drept 
public (tratarea unor situaţii ale localurilor peri-
culoase, boli dăunătoare pentru alţii, străini afl aţi 
în situaţii nelegale).

G) Violarea corespondenţei

În conformitate cu prevederile art. 432-9 din 
Codul penal, „fapta unei persoane deţinătoare 
de autoritate publică sau însărcinate cu o misi-
une de serviciu public, acţionând în exercitarea 
sau cu ocazia exercitării funcţiilor sau misiunii 

În ceea ce priveşte corespondenţa demate-
rializată (comunicaţii electronice sau serviciile 
de telecomunicaţii), sunt vizaţi şi agenţii care 
exploatează reţelele deschise publicului.

H) Abuzul în funcţie

Legiuitorul francez consideră că reprezintă 
abuz în funcţie săvârşit de agenţii publici:

• delapidarea (art. 432-10 din Codul penal);

• confl ictul de interese (art. 432-12 din Codul 
penal), ce constă în fapta agentului public de a 
avea, a accepta sau a conserva, direct sau indi-
rect, un interes oarecare într-o întreprindere sau 
operaţiune comercială;

• delictul de „pantufl aj” (art. 432-13 din Codul 
penal), reprezentat de fapta unui fost agent 
public de a primi un avantaj într-o întreprindere 
privată sau publică care a fost, în timpul activită-
ţii sale, sub supravegherea şi controlul său.

3. În Italia4 nu se utilizează terminologia din 
legea română de abuz în serviciu, ci cea de abuz în 
funcţie (abuso di uffi cio).

Art. 323 din Codul penal (Codice penale) din 
2014, modifi cat în 2017, dispune: „Cu excep-
ţia când fapta nu constituie o infracţiune mai 
gravă5, funcţionarul civil sau delegatul unui 
serviciu public care în desfăşurarea funcţiei 
sau serviciului, încălcând legea ori regulamen-

4 LUIGI DELPINO, Diritto penale. Parte Speciale, IV edizione, Gruppo Editoriale Simone, Napoli, 2014, p. 287 și urm.
5 De exemplu, luarea de mită (art. 318) și corupția în acțiuni judiciare (art. 319).

sale, de a ordona, de a comite ori de a facilita, 
în afara cazurilor prevăzute de lege, deturnarea, 
distrugerea sau deschiderea corespondenţei ori 
relevarea conţinutului acesteia se pedepseşte cu 
3 ani închisoare şi 45.000 de euro amendă”.
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tul sau omiţând să se abţină în prezenţa unui 
interes propriu sau a unei viitoare conjuncturi 
sau în alte cazuri prevăzute, intenţionat procură 
pentru sine sau pentru alţii un avantaj patri-
monial nedrept sau aduce altora un prejudiciu 
este pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Pedeapsa se măreşte în cazurile în care avantajul 
sau prejudiciul sunt deosebit de grave.” 

Textul prevede expres ca agentul să fi e regu-
lamentar învestit în funcţie şi să fi e competent pen-
tru a îndeplini acţiunea; practic, infracţiunea 
trebuie să se realizeze „în desfăşurarea funcţiei sau 
serviciului”.

În privinţa elementului material al infracţiunii, 
conduita pedepsită de normă constă în procu-
rarea intenţionată pentru sine sau pentru alţii a unui 
avantaj patrimonial nedrept ori în a dăuna celorlalţi pe 
nedrept în desfăşurarea funcţiilor sau serviciului, încăl-
când legea ori regulamentul sau omiţând să se abţină în 
prezenţa unui interes propriu sau a unuia viitor ori în 
celelalte cazuri indicate de textul legal.

Fapta trebuie comisă „în desfăşurarea funcţiilor 
sau serviciului”. Nu e de ajuns deci, pentru exis-
tenţa infracţiunii, conform normei examinate, 
un simplu „abuz”, ci este necesară exercitarea 
concretă a funcţiilor sau a serviciului de către 
subiect, adică trebuie ca acesta „să abuzeze de func-
ţia sau de serviciul” în care este învestit.

Legea, prin sintagma „în desfăşurarea funcţiei 
sau serviciului”, cere ca funcţionarul să realizeze 
conduita ilicită acţionând în calitate de titular 
al funcţiei publice sau de delegat al serviciului 
public.

Potrivit legii, avantajul nedrept relevant penal 
este numai cel patrimonial, nu şi cel nepatrimo-
nial.

Nedreaptă este acea daună sau avantajare care, 
fără abuz şi deci respectând normele concret 
încălcate de agent, nu s-ar fi  realizat.

4. În Spania, Codul penal (Codigo Penal ) din 
1995, revizuit în 2015, conţine în titlul XIX 
capitolul I intitulat „Abuzul în serviciu al funcţio-
narilor publici şi alte comportamente injuste”6.

Potrivit art. 404, funcţionarul public care, 
ştiind că este incorect, dă o rezoluţie arbitrară 
într-o problemă administrativă va fi  sancţionat 
cu interdicţia specială de a ocupa un post sau o 
funcţie publică pe o perioadă de la 9 la 15 ani.

Art. 405 dispune: „Autoritatea sau funcţiona-
rul public care, în exercitarea competenţelor sale 
şi conştient(ă) de ilegalitatea pe care o comite, 
propune, numeşte sau încredinţează exercita-
rea unei funcţii publice oricărei persoane, fără 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege în acest 
sens, va fi  amendat(ă) între trei şi opt luni şi 
suspendat(ă) din funcţia publică pe o perioadă 
cuprinsă între unu şi trei ani.”

Art. 406 pedepseşte cu amenda prevăzută 
la art. 405 persoana care acceptă propunerea, 
numirea sau preluarea funcţiei prevăzute de text, 
ştiind că nu îndeplineşte cerinţele legale în acest 
sens. În realitate, este o formă de participare 
la delictul de numire ilegală, însă, după cum se 
întâmplă în multe alte situaţii, legiuitorul a dorit 
să rezolve problemele de interpretare apărute în 
cazul delictelor speciale propriu-zise, califi când 
drept delict independent participarea persoanei 
la propria sa numire ilegală.

Din textele reproduse mai sus, constatăm că 
legiuitorul spaniol are în vedere numai funcţio-
narii publici propriu-zişi.

De asemenea, observăm „blândeţea” sanc-
ţiunilor prevăzute de lege. Este exclusă închi-
soarea şi predomină măsura administrativă: 
suspendarea (decăderea) din funcţie pe o anu-
mită perioadă de timp.

5. CONCLUZII

• În niciuna dintre ţările la 
care ne-am referit nu există 
o reglementare identică a 
infracţiunii de abuz în servi-
ciu cu aceea din ţara noastră.

• Infracţiunile privind nerespectarea sau încăl-
carea normelor care privesc administraţia publică 
au ca subiect doar funcţionarii (agenţii) publici 
propriu-zişi, nu şi pe cei asimilaţi acestora.

6 FRANCISCO MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte Especial, 19a edición, completamente revisada y puesta al diá, Editura 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 903 – 906.
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• Abuzul în serviciu reglementat de art. 297 din 
legea noastră înglobează mai multe fapte incri-
minate de legiuitorul francez în mod distinct, 
de exemplu obstrucţionarea aplicării legii (art. 
432-1 din Codul penal), abuzul de autoritate 
contra particularilor (art. 424-4, art. 432-5 etc. 
din Codul penal), ingerinţa în materie comerci-
ală (art. 432-12 din Codul penal) etc.

• În Codul penal italian este reglementată 
înfracţiunea de abuz în funcţie (prin art. 323), în 
care sunt circumscrise condiţiile cerute de lege 
pentru ca fapta să constituie infracţiune.

• Este de observat că în legislaţia spaniolă 
sancţiunile aplicate funcţionarului public vino-
vat sunt suspendarea sau interzicerea exercitării 
funcţiei publice pe o anumită perioadă.

În raport de cele arătate propunem ca legiuito-
rul român să regândească defi nirea infracţiunii de abuz 
în serviciu, eventual în sensul fragmentării acesteia în 
mai multe incriminări (de exemplu, ca în Franţa), al 
restrângerii sferei subiectului activ (autorului), al diver-
sifi cării naturii sancţiunilor (pedepsei) etc. În acest fel, 
am avea la dispoziţie o bogată jurisprudenţă a 

instanţelor din aceste ţări, precum şi o doctrină 
semnifi cativă şi relevantă.

Dacă se acceptă una dintre reglementările 
enunţate mai sus, de preferat cea franceză, evi-
dent că nu este necesar un prag valoric, deoa-
rece faptele vor fi  circumscrise clar, precis şi 
previzibil.

În ipoteza contrară, a păstrării modalităţii 
actuale de reglementare propuse de Ministerul 
Justiţiei în proiectul de lege pentru modifi carea 
Codului penal şi a Codului de procedură penală, 
este necesar un prag valoric de la care o faptă 
să constituie infracţiunea de abuz în serviciu. 
Pragul ar trebui să fi e rezonabil: niciunul derizo-
riu (de 1.000 de lei), dar nici extrem de ridicat, 
imposibil sau greu de atins. De asemenea, este 
necesar, în primul rând, ca în defi nirea conţi-
nutului infracţiunii de abuz în serviciu să fi e cir-
cumscrise condiţiile care să o diferenţieze 
de alte infracţiuni, precum şi de alte forme 
de răspundere  juridică extrapenală. 

Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA

Prof. univ. dr. Gheorghe DOBRICAN
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Sancţiunea aplicabilă ascunderii 
unor bunuri succesorale – 

acceptarea forţată a moştenirii

odul civil de la 1864 prevedea o sancţiune unică pentru 
„dosirea” unor bunuri succesorale, respectiv accepta-
rea forţată a moştenirii. În reglementarea actuală, o 

faptă similară cu ascunderea unui bun se suprapune uneori ca 
efecte cu o altă ipoteză, şi anume alterarea, distrugerea, falsifi ca-
rea sau ascunderea unui testament, ultimele constituind cauză de 
nedemnitate succesorală. Această noutate, subliniată deocamdată 
doar pe plan doctrinar, creează pentru cei interesaţi – moştenitori 
lezaţi de anumite fapte ilicite sau creditori ai moştenirii ori ai moş-
tenitorilor – posibilitatea de a invoca uneori, la alegere, ca sancţi-
une pentru succesibilul vinovat de o asemenea faptă, fi e acceptarea 
forţată a moştenirii, fi e nedemnitatea judiciară succesorală 1. 

Cât priveşte califi carea lor, ambele sunt considerate de către 
unii autori pedepse civile, iar alţii disting, după caz, între sanc-
ţiune civilă şi pedeapsă civilă; ceea ce este indiscutabil însă, fi e-
care din cele două instituţii prezintă elemente de particularitate 
şi are efecte juridice specifi ce.

În vorbirea curentă, cele două noţi-
uni – sancţiune şi pedeapsă – sunt sino-
nime. Astfel, conform dexonline 2: 

• SANCŢIÚNE = s.f. (jur.) 1. fap-
tul de a sancţiona; sancţionare; con -

fi r mare, întărire a unui act de către o autoritate superioară 
celei care l-a efectuat. ♦ aprobare, întărire, confi rmare. 
2. pedeapsă, osândă. ♦ (în dreptul internaţional) sistem de 
măsuri cu caracter de pedeapsă luate contra părţii care nu 
respectă obligaţiile asumate printr-o convenţie [cf. fr. sanc-
tion, lat. sanctio];

• PEDEÁPSĂ = s. 1. (jur.) sancţiune, (înv. şi reg.) ceartă, 
ştraf, (înv.) pilduíre, strînsoáre. (A primit o ~ exemplară pentru 
fapta sa.) 2. (jur.) condamnare, osândă, (livr.) penitenţă, (înv. 
şi reg.) lége, ştraf, (reg.) pedepsíe, (înv.) certáre, judecátă, pil-
duíre. (Şi-a ispăşit întreaga ~.) 3. (bis.) canon, penitenţă, (înv.) 
podvíg. (~ dată unui credincios pentru iertarea păcatelor sale.) 4. plată, 
răsplată, recompensă, (înv.) răsplătíre (Şi-a luat ~ cuvenită.).

1 Reglementată de art. 959 alin. (1) lit. b) C. civ.
2 Consultat în data de 15 decembrie 2017, la adresa https://dexonline.ro.

C
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Din punct de vedere juridic însă, nu există 
unanimitate de opinie în privinţa califi cării celor 
două noţiuni; astfel, în aprecierea unor impor-
tanţi autori, nedemnitatea succesorală este 
socotită sancţiune civilă, motivat de următo-
rul argument: „[…] Întrucât hotărârea instanţei 
civile de constatare a faptelor de nedemnitate are 
caracter declarativ (hotărârea instanţei civile prin 
care se constată nedemnitatea operează retroac-
tiv, având caracter declarativ, iar nu constitutiv), 
am preferat şi preferăm să califi căm nedemni-
tatea – mai exact urmările ei – drept o sancţiune 
civilă, iar nu pedeapsă, care implică o hotărâre 
constitutivă, de aplicare a pedepsei (ca, de exem-
plu, în cazul revocării donaţiei pentru ingratitu-
dine. […]”3. În schimb, în opinia profesorului 
D. Chirică, nedemnitatea reprezintă categoric o 
pedeapsă civilă4.

Brevitatis causa şi pentru a evita orice polemică 
terminologică, în continuare, pentru determina-
rea ambelor instituţii juridice, vom folosi noţiu-
nea de sancţiune.

În cele ce urmează vom încerca să evidenţiem 
în primul rând trăsăturile care le caracterizează, 
respectiv le diferenţiază pe cele două sancţiuni. 

I. ACCEPTAREA FORŢATĂ A MOŞTENIRII

În principiu, acceptarea moştenirii este un 
act, voluntar şi liber; fi ecare succesibil are drep-
tul să aleagă între acceptarea moştenirii sau 
renunţarea la aceasta5. 

Principiul libertăţii de opţiune comportă însă 
anumite excepţii, ce benefi ciază de o reglemen-
tare expresă în legislaţia civilă actuală, dintre 
care pentru analiza de faţă ne interesează doar 
ipoteza la care se referă art. 1.119 C. civ., a sus-
tragerii sau ascunderii unor bunuri succesorale. 
Potrivit alin. (1) teza I din textul de lege invo-

cat, „succesibilul care, cu rea-credinţă, a sustras 
ori a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral sau 
a ascuns o donaţie supusă raportului ori reducţi-
unii este considerat că a acceptat moşteni-
rea, chiar dacă anterior renunţase la ea”. Prin 
urmare, deşi, ca regulă, succesibilul are un drept 
de opţiune – este liber să accepte sau să renunţe 
la moştenire –, totuşi, dacă se face vinovat de 
săvârşirea uneia din faptele mai sus amintite, cu 
intenţia de a-i păgubi pe comoştenitori sau şi pe 
creditorii moştenirii, legea îi impune, cu titlu de 
sancţiune, acceptarea forţată a moştenirii.

Stabilirea naturii juridice a acceptării forţate 
a dat naştere la controverse, în doctrină fi ind 
exprimate păreri diferite6, ca în fi nal să se dea 
predominanţă opiniei care califi că această limi-
tare a dreptului de opţiune succesorală drept o 
sancţiune sau, mai exact, o pedeapsă civilă; argu-
mentarea autorului citat este logică, întrucât sus-
tragerea sau ascunderea, cu intenţie frauduloasă, 
a unor bunuri succesorale reprezintă fapte juri-
dice ilicite (delicte civile), nicidecum acte juridice 
de opţiune concretizate într-o formă de accep-
tare tacită a moştenirii7.

1. Condiţiile acceptării forţate

Pentru a putea opera acceptarea forţată a 
moştenirii este necesară o premisă: să existe cel 
puţin doi succesibili, dintre care cel puţin unul 
să fi  acceptat moştenirea, iar autorul faptei ilicite 
să aibă fi e calitate de succesibil legal cu vocaţie 
concretă la moştenire, fi e de legatar universal ori 
cu titlu universal, ceea ce în doctrină se desem-
nează prin sintagma „moştenitor (succesor) 
universal”. De asemenea, în privinţa autorului 
faptei ilicite, trebuie să fi e întrunite anumite 
condiţii, şi anume: să existe un element obiec-
tiv, material (adică sustragerea sau ascunderea) 
şi un element subiectiv, intenţional (respectiv 
reaua-credinţă). 

3 FR. DEAK, R. POPESCU, Tratat de drept succesoral, vol. I – Moștenirea legală, ed. a III-a, actualizată și completată, 
Ed. Universul Juridic, București, 2013, pp. 95 – 96, nota 3 de subsol, împreună cu trimiterile acolo făcute.

4 D. CHIRICĂ, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C. H. Beck, București, 2014, pp. 30 – 31, pct. 80 și 87.
5 Potrivit art. 1.100 alin. (1) C. civ., dreptul de opțiune succesorală presupune că succesibilul „chemat la moștenire în temeiul 

legii sau al voinței defunctului poate accepta moștenirea sau poate renunța la ea”. În principiu, „nimeni nu poate fi  obligat să 
accepte o moștenire ce i se cuvine” (art. 1.106 C. civ.).

6 Pentru detalii, a se vedea D. CHIRICĂ, op. cit., p. 467.
7 În același sens, a se vedea și M. ELIESCU, Transmisiunea și împărțeala moștenirii în dreptul Republicii Socialiste România, 

Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966, p. 130, care arăta: „[…] s-a susținut că acceptarea, chiar forțată, 
ar fi  pînă la urmă tot voluntară. Moștenitorul, ascunzînd sau sustrăgînd bunuri succesorale, ar face un act de proprietar, și prin 
urmare ar accepta tacit moștenirea. Această opinie trebuie respinsă, deoarece cel care sustrage un bun oarecare nu se comportă 
ca un proprietar, ci ca un hoț.”
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În jurisprudenţa şi literatura juridică prece-
dente, dar încă de actualitate, prin analizarea 
unor cazuri concrete de acceptare forţată, noţiu-
nile sustragere şi ascundere au primit o interpretare 
foarte largă, fi ind incluse în aceste categorii orice 
acte şi fapte prin care s-ar diminua activul suc-
cesoral, săvârşite de succesibilul de rea-credinţă 
în folosul său şi în dauna comoştenitorilor şi a 
creditorilor moştenirii. Astfel de fapte ilicite pot 
fi  omisive (cum ar fi : nedeclararea unor bunuri cu 
ocazia întocmirii inventarului succesoral, omi-

terea unei datorii a succesibilului către moşte-
nire, a unei donaţii raportabile sau care, deşi este 
neraportabilă, va fi  supusă reducţiunii8 etc.) sau 
comisive (un exemplu des întâlnit îl constituie fap-
tul ascunderii unor bunuri succesorale, categorie 
în care este cuprinsă intervenirea asupra unui 
testament, care poate îmbrăca diverse forme: 
alcătuirea sau prezentarea unui testament falsifi -
cat9, ascunderea sau distrugerea unui testament 
existent10, modifi carea testamentului prin elimi-
narea – tăierea – unui legat cu titlu particular ş.a.). 

8 Omisiunea declarării unei donații era ușor de realizat, nu numai în privința darului manual, ci și a altor bunuri de mare valoare, 
inclusiv imobile, întrucât nu exista Registrul național notarial de evidență a liberalităților (RNNEL), ținut în formă electronică de 
CNARNN-Infonot, devenit funcțional la data intrării în vigoare a noului Cod civil.  

9 FR. DEAK, R. POPESCU, Tratat de drept succesoral, vol. III – Transmisiunea și partajul moștenirii, ed. a III-a, actualizată și 
completată, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 94; D. CHIRICĂ, op. cit., p. 462.

10 D. CHIRICĂ, op. cit., p. 461.
11 Cum ar fi , de exemplu, situația în care doi succesori au vândut un imobil succesoral „în ascuns față de un al treilea, 

prezentându-se ca singurii moștenitori ai defunctului și însușindu-și doar pentru ei prețul” (D. CHIRICĂ, op. cit., p. 462).
12 Un exemplu care presupune complicitatea defunctului este „cazul donației în favoarea unuia dintre moștenitori, deghizată 

sub aparența unei vânzări pentru a se sustrage reducțiunii”. (FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., vol. III, p. 95).
13 Art. 1.119 alin. (1) teza I C. civ.

Delictele civile nu se limitează la dosirea unor 
bunuri mobile – deşi este evident că acestea 
se pot subtiliza mai uşor –, ci privesc, în egală 
măsură, şi imobilele11.

Surprinzătoare apare sublinierea că faptele 
pot fi  săvârşite nu doar după decesul lui de cuius, 
ci chiar înainte de deschiderea moştenirii în cele 
mai multe cazuri, cu acordul sau participarea 
celui care va lăsa moştenirea12; prin urmare, în 
cazul acceptării forţate, spre deosebire de accep-
tarea tacită, de exemplu, este admis ca delictele 
să fi  avut loc înainte de deschiderea moştenirii, 
iar nu doar după decesul autorului ei. 

Indiferent de natura sau modul în care se 
manifestă, este important ca faptele la care ne-am 
referit să fi e comise cu rea-credinţă, semnifi când 
intenţia de a-i frauda ori de a-i păgubi pe ceilalţi 

moştenitori, pe creditorii moştenirii sau pe pro-
priii creditori (în ultimul caz dacă, de exemplu, 
după ce a furat un bun de valoare, autorul faptei 
intenţionează să renunţe la moştenire). 

2. Efectele acceptării forţate se concreti-
zează, în primul rând, prin sancţiunea legală apli-
cabilă în cazul sustragerii sau ascunderii bunuri-
lor; această sancţiune se referă la trei aspecte, pe 
care le vom analiza în cele ce urmează.  

a) Decăderea din dreptul de opţiune succesorală. 
Succesibilului care se face vinovat de săvârşirea 
faptelor ilicite (sustragere sau ascundere) i se atri-
buie forţat calitatea de acceptant al moştenirii, 
fi ind „considerat că a acceptat moştenirea, chiar 
dacă anterior renunţase la ea”13. Din contră, dacă 
nu a optat expres acceptând moştenirea, va fi  
decăzut din dreptul de a renunţa la aceasta, fapt 
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semnifi cativ mai ales dacă moştenirea respectivă 
are un pasiv însemnat. 

b) Pierderea drepturilor succesorale asupra bunurilor 
sustrase sau ascunse. Deşi nu îşi pierde calitatea de 
moştenitor (ca urmare a acceptării forţate), suc-
cesibilul vinovat „nu va avea însă niciun drept 
cu privire la bunurile sustrase sau ascunse şi, 
după caz, va fi  obligat să raporteze ori să reducă 
donaţia ascunsă fără a participa la distribuirea 
bunului donat”14. Ne afl ăm în situaţia în care 
acest moştenitor special, urmare a acceptării 
forţate a moştenirii, va răspunde, pentru acope-
rirea pasivului succesoral, inclusiv cu propriile 
sale bunuri, în limita cotei-părţi ce-i revine din 
moştenire, dacă activul succesoral se dovedeşte 
a fi  insufi cient.

c) Suportarea pasivului succesoral. Ca regulă gene-
rală15, acceptarea moştenirii presupune ca moş-
tenitorii legali şi legatarii universali sau cu titlu 
universal să răspundă pentru datoriile şi sarcinile 
moştenirii „numai cu bunurile din patrimoniul 
succesoral, proporţional cu cota fi ecăruia”, fără 
a opera contopirea patrimoniului succesoral cu 
patrimoniul personal al moştenitorului.

În cazul acceptării forţate însă, se derogă de 
la regula mai sus amintită, astfel că succesibilul 
care a sustras sau ascuns bunuri succesorale cu 
rea-credinţă, cu toate că a pierdut drepturi succe-
sorale ce i-ar fi  revenit dacă nu ar fi  comis frauda, 
este ţinut să plătească datoriile şi sarcinile moşte-
nirii nu numai cu bunurile culese de la defunct, ci 
şi conform regulii generale16, cu propriile sale 
bunuri, proporţional cu cota ce-i revine din moş-
tenire. În consecinţă, prin excepţie de la norma 
cu caracter general17 aplicabilă în speţă şi fără a 
se constitui ca excepţie – când pasivul succeso-
ral nu se divizează de drept între moştenitori18 –, 

acceptarea forţată determină o contopire între 
patrimoniul succesoral şi cel personal al moşte-
nitorului, măsură având drept scop sancţionarea 
moştenitorului vinovat de fraudă; consecinţa este 
importantă, semnifi cativă, atunci când pasivul 
succesoral depăşeşte limitele activului moştenit 
potrivit cotei succesorale, deci în cazul celuilalt 
sau celorlalţi moştenitori. Moştenitorul care a 
acceptat forţat succesiunea îşi pierde dreptul de 
a culege valoarea bunurilor (drepturilor) succe-
sorale sustrase sau ascunse; cu toate acestea, va 
suporta pasivul succesoral proporţional cu cota 
sa ideală din drept, chiar dacă pasivul depăşeşte 
valoarea bunurile rămase; în plus, în cazul dona-
ţiei ascunse va pierde şi dreptul de a participa la 
distribuirea bunului respectiv prin partaj. În lite-
ratura de specialitate s-a reţinut că acesta este 
„singurul caz consacrat de noul Cod civil, în care 
succesibilul răspunde ultra vires hereditatis”19.

În drept să invoce sancţiunile la care ne-am 
referit anterior sunt, în primul rând, comoştenitorii 
(1) ale căror interese au fost lezate prin sustra-
gerea sau ascunderea unor bunuri succesorale; 
dacă aceştia rămân în pasivitate, acelaşi demers îl 
pot face, în numele şi pe seama comoştenitorilor 
îndreptăţiţi, pe calea acţiunii oblice, creditorii lor 
personali (2). Apoi, creditorii moştenirii (3) pot avea 
interes să se prevaleze de acceptarea forţată, 
ţinând cont că succesibilul vinovat de săvârşi-
rea faptei ilicite este obligat la plata pasivului 
moştenirii, după cum am arătat, şi cu bunurile 
proprii, ceea ce bineînţeles i-ar avantaja mai ales 
dacă activul succesoral este insufi cient pentru a 
acoperi în întregime pasivul. Potrivit doctrinei, 
autorului fraudei nu i poate recunoaşte însă posi-
bilitatea de a invoca el însuşi acceptarea forţată 
a moştenirii, motivat de faptul că „sustragerea 
sau ascunderea nu sunt acte de acceptare tacită 

14 Art. 1.119 alin. (1) teza a II-a C. civ.
15 Regulă rezultată din coroborarea art. 1.155 alin. (1) cu art. 1.114 alin. (2) C. civ. Primul text de lege [art. 1.155 alin. (1) 

C. civ]. dispune că „moștenitorii universali şi cu titlu universal contribuie la plata datoriilor şi sarcinilor moștenirii proporțional 
cu cota succesorală ce îi revine fi ecăruia”, iar, potrivit art. 1.114 alin. (2) C. civ., „moștenitorii legali şi legatarii universali sau cu 
titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile moștenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporțional cu cota 
fi ecăruia”.

16 Art. 1.119 alin. (2) C. civ.
17 A se vedea art. 1.155 alin. (1) C. civ., citat anterior.
18 A se vedea alin. (3) al aceluiași art. 1.155 C. civ., potrivit căruia: „Regula divizării de drept a pasivului succesoral nu se 

aplică dacă: a) obligația este indivizibilă; b) obligația are ca obiect un bun individual determinat ori o prestație determinată asupra 
unui astfel de bun; c) obligația este garantată cu o ipotecă sau o altă garanție reală, caz în care moștenitorul care primește bunul 
afectat garanției va fi  obligat pentru tot, însă numai în limita valorii acelui bun, iar participarea sa la restul pasivului moștenirii se 
reduce corespunzător; d) unul dintre moștenitori este însărcinat, prin titlu, să execute singur obligația. În acest caz, dacă titlul îl 
reprezintă testamentul, scutirea celorlalți moștenitori constituie o liberalitate, supusă reducțiunii dacă este cazul.”

19 FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., vol. III, p. 104.
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a moştenirii, ci fapte delictuale” ce ar putea fi  
invocate numai de către persoanele afectate 
de comiterea lor20. 

II. NEDEMNITATEA JUDICIARĂ

Există însă situaţii în care sancţiunea accep-
tării forţate a moştenirii se poate suprapune cu 
altă pedeapsă civilă; este cazul ascunderii cu 
rea-credinţă a unor bunuri (faptă prevăzută la 
art. 1.119 C. civ.), care, în doctrină, ca şi în opinia 
noastră, poate fi  asimilată nu doar cu ascunde-
rea testamentului ce cuprinde legatul particular 
referitor la anumite bunuri, ci şi cu alte împreju-
rări cum sunt alterarea, distrugerea sau fal-
sifi carea acestui act de ultimă voinţă a testato-
rului; în ultimul caz trecut în revistă, sancţiunea 
aplicabilă nu va mai fi  acceptarea forţată, ci doar 
nedemnitatea succesorală21 –, care poate fi  
cerută şi declarată pe cale judiciară.  

1.  Condiţiile nedemnităţii 
succesorale judiciare 

În literatura juridică22 se consideră că prin 
sintagma disimularea testamentului se înţelege atât 
sustragerea (însuşirea frauduloasă, furtul), cât şi 
ascunderea lui, astfel încât înscrisul să rămână 
necunoscut ori să devină inaccesibil pentru cei 
gratifi caţi. Important este ca asemenea fapte să 
fi e săvârşite cu rea-credinţă, ceea ce înseamnă că 
succesibilul care le comite – înainte sau după 
deschiderea moştenirii – urmăreşte obţinerea 

unui profi t pentru sine sau cauzarea pentru un 
comoştenitor a unui prejudiciu23. Persoana inte-
resată în invocarea nedemnităţii trebuie să facă 
dovada relei-credinţe, în caz contrar nefi ind 
întrunite condiţiile necesare pentru sancţionarea 
succesibilului vinovat. 

Prin urmare, acel succesibil care săvârşeşte 
din eroare sau la cererea lui de cuius fapte de 
natura celor la care ne-am referit nu va fi  pasibil 
de nedemnitate24. 

2. Declararea nedemnităţii succesorale

Nedemnitatea succesorală judiciară operează 
numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce 
se va pronunţa la cererea celor îndreptăţiţi să pro-
moveze o acţiune în declararea nedemnităţii 
succesorale. Invocarea sancţiunii nedemnităţii şi 
declararea ei de către instanţă pot interveni doar 
după deschiderea moştenirii.

a) Persoanele interesate. Potrivit legii, orice succe-
sibil poate cere instanţei judecătoreşti să declare 
nedemnitatea25. Cu toate acestea, în doctrină26 
s-a arătat că este întemeiată cererea de declarare a 
nedemnităţii doar atunci când succesibilul recla-
mant justifi că un interes27 – deci acţiunea inten-
tată trebuie să îi profi te – şi are chemare efectivă 
la moştenire. Această ultimă condiţie este nece-
sară şi pentru că introducerea acţiunii în declara-
rea nedemnităţii „constituie un act de accep-
tare tacită a moştenirii de către succesibilul 
reclamant” 28, care nu îi poate profi ta decât unei 

20 D. CHIRICĂ, op. cit., p. 469.
21 Potrivit art. 959 alin. (1) lit. b) C. civ., „poate fi  declarată nedemnă de a moșteni persoana care, cu rea-credință, a ascuns, 

a alterat, a distrus sau a falsifi cat testamentul defunctului”.
22 FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., vol. I, p. 111: „«Ascunderea testamentului» înseamnă atât dosirea testamentului la 

domiciliul sau la reședința defunctului pentru a nu fi  găsit de către moștenitori (inclusiv punerea testamentului într-un loc ferit 
pentru a fi  sustras ulterior în condiții de siguranță), cât şi luarea testamentului de la domiciliul sau de la reședința defunctului şi 
plasarea lui într-un alt loc unde moștenitorii nu au acces. De asemenea, considerăm că ascunde testamentul şi persoana care a 
primit testamentul de la defunct pentru a-l păstra şi pentru a-l preda celor interesați sau organelor competente şi care, după data 
deschiderii moștenirii, nu predă testamentul celor interesați, notarului public sau instanței de judecată, după caz.”

23 D. CHIRICĂ, op. cit., p. 27.
24 Doctrina include în această categorie următoarele exemple: „[…] nu va fi  sancționată persoana care a ascuns testamentul 

la solicitarea de cuius-ului pentru a-l proteja împotriva altor potențiali moștenitori sau pentru a-l înmâna celui indicat de către de 
cuius. Tot astfel, nu va fi  declarată nedemnă de a moșteni persoana care a distrus testamentul din eroare (de exemplu, încercând 
să facă ordine pe biroul de cuius-ului, a distrus hârtiile care păreau a fi  ciorne fără valoare şi între care se afl a şi testamentul 
olograf) sau la solicitarea expresă a celui care lasă moștenirea. De asemenea, nu va fi  declarată nedemnă nici persoana care a 
scris testamentul după dictarea de cuius-ului, crezând că un astfel de testament este valabil şi recunoscând că ea l-a scris în 
întregime şi nici acela care a efectuat anumite modifi cări ale testamentului la cererea celui care lasă moștenirea. Considerăm că 
este de bună-credință acela care, atunci când se pune problema executării testamentului şi se observă anumite nereguli (adăugiri, 
modifi cări etc.), recunoaște faptul că este autorul acestor intervenții asupra testamentului.” (FR. DEAK, R. POPESCU, op. cit., 
vol. I, pp. 110 – 111)

25 Art. 959 alin. (2) teza I C. civ.
26 D. CHIRICĂ, op. cit., p. 28, inclusiv exemplele prezentate în notele de subsol 1 și 2.
27 Condițiile de exercitare a acțiunii civile sunt stabilite de art. 32 alin. (1) C. proc. civ., astfel: „Orice cerere poate fi  formulată 

şi susținută numai dacă autorul acesteia: a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii; b) are calitate procesuală; c) formulează 
o pretenție; d) justifi că un interes.”

28 Art. 959 alin. (2) C. civ. A se vedea și art. 1.108 alin. (3) C. civ., conform căruia: „Acceptarea este tacită când succesibilul 
face un act sau fapt pe care nu ar putea să îl facă decât în calitate de moștenitor.”
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persoane cu vocaţie efectivă la succesiune; prin 
urmare, va avea interes în promovarea acţiunii un 
moştenitor din aceeaşi clasă sau, dacă cel vinovat 
de nedemnitate este singurul şi face parte dintr-o 
clasă preferată, un moştenitor dintr-o clasă sub-
secventă; au interes şi soţul supravieţuitor, care 
vine în concurs cu toate clasele de moştenitori 
legali sau poate culege moştenirea singur în lipsa 
acestora, fi ind în acelaşi timp şi moştenitor rezer-
vatar; vor putea, de asemenea, introduce acţiunea 
şi legatarii universali sau cu titlu universal. 

Dacă nu mai există alţi succesibili – exceptân-
du-l, desigur, pe cel care a disimulat testamen tul –, 
acţiunea în declararea nedemnităţii poate fi  intro-
dusă de către unitatea administrativ-teritorială – 
comuna, oraşul sau, după caz, municipiul – în a cărei 
rază teritorială se afl au bunurile la data deschide-
rii moştenirii29 şi căreia declararea nedemnităţii îi 
va permite să culeagă moştenirea vacantă; dacă 

bunurile se afl ă în două sau mai multe localităţi, 
oricare unitate administrativ-teritorială poate 
declanşa acţiunea.

Nedemnitatea judiciară mai poate fi  invocată 
de: creditorii (1) persoanelor cărora le va profi ta 
înlăturarea nedemnului de la moştenire; de procu-
ror (2) – atunci când calitatea de succesibil revine 
unui minor, unei persoane puse sub interdicţie 
sau persoanei dispărute30 – şi de nedemn însuşi31 
(3) – spre deosebire de cel vinovat de ascunde-
rea bunurilor moştenirii care nu are interes să se 
prevaleze de cealaltă sancţiune, acceptarea for-
ţată a moştenirii.

b) Termenul intentării acţiunii. Cei interesaţi în 
înlăturarea de la moştenire a succesibilului care, 
cu rea-credinţă, a ascuns sau modifi cat testa-
mentul pot să exercite acţiunea în declararea 
nedemnităţii succesorale în termen de un an de 
la data deschiderii moştenirii 32. Prin excepţie, terme-

29 Art. 959 alin. (6) coroborat cu art. 1.138 teza I C. civ., acest ultim text de lege stabilind: „Moștenirile vacante revin comunei, 
orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se afl au bunurile la data deschiderii moștenirii şi intră în domeniul 
lor privat. […]”

30 Demers întemeiat pe dispozițiile art. 92 alin. (1) C. proc. civ., conform căruia: „Procurorul poate porni orice acțiune civilă, 
ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție şi 
ale dispăruților, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.”

31 Fr. DEAK, R. POPESCU, op. cit., vol. I, pp. 128 – 129; V. STOICA, L. DRAGU, Moștenirea legală, Ed. Universul Juridic, 
București, 2012, pp. 66 – 67.

32 Termen prevăzut de art. 959 alin. (2) teza I C. civ., după cum urmează: „Sub sancțiunea decăderii, orice succesibil poate 
cere instanței judecătorești să declare nedemnitatea în termen de un an de la data deschiderii moștenirii.”
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nul de un an curge nu de la momentul decesu-
lui celui care lasă moştenirea, ci de la data când 
succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, 
atunci când această dată este ulterioară deschi-
derii moştenirii33. Prin urmare, dacă succesibi-
lii au luat cunoştinţă de faptele de nedemnitate 
concomitent cu deschiderea moştenirii sau chiar 
în timpul vieţii lui de cuius – fi ind situaţii de fapt, 
aceste împrejurări pot fi  probate cu orice mij-
loc de probă –, termenul de un an se va calcula 
potrivit regulii, adică de la data deschiderii moş-
tenirii.

Neexercitarea în termen a acţiunii mai sus 
menţionate este sancţionată cu decăderea, ceea ce 
înseamnă că succesibilul care ar fi  putut să solicite 
instanţei pronunţarea unei hotărâri de declarare a 
nedemnităţii succesorale, dacă nu a introdus-o în 
termenul de un an prevăzut de lege, îşi va pierde 
dreptul de a mai formula o astfel de cerere. Ca 
orice termen de decădere, termenul de un an la 
care se referă textul analizat este supus dispoziţi-
ilor art. 2.545 – 2.550 C. civ., care reglementează 
regimul general al acestui tip de termene.

c) Data săvârşirii faptei. Pentru a fi  considerată 
faptă de nedemnitate, ascunderea sau modifi ca-
rea testamentului poate fi  făcută în timpul vieţii 
testatorului, dar fără ştirea acestuia, şi trebuie să 
se fi  produs după intrarea în vigoare a Codului 
civil, respectiv, după 1 octombrie 201134.

3. Efectele nedemnităţii succesorale

În mod tradiţional, efectele nedemnităţii 
succesorale se analizează pe trei paliere: faţă de 
nedemn, de descendenţii lui şi în raport cu terţii.

a) Efecte faţă de nedemn. Principalul efect al 
nedemnităţii constă în înlăturarea nedemnului 
atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară 35; 
calitatea sau titlul său de moştenitor se desfi in-
ţează retroactiv, de la data deschiderii moştenirii, 
nedemnul fi ind considerat că nu a fost niciodată 
moştenitor. În ipoteza în care era rezervatar, 
nedemnul va pierde nu doar dreptul la cotitatea 
disponibilă de care de cuius putea dispune liber 
prin testament, ci şi la rezerva succesorală ce îi 
era asigurată prin lege. Decăderea nedemnului 
din dreptul de a moşteni va profi ta moştenitori-
lor legali – comoştenitori sau moştenitori subsec-
venţi –, legatarilor sau, după caz, donatarilor.

Dacă, între data deschiderii succesiunii şi 
momentul declarării nedemnităţii, nedemnul – 
fi ind sezinar – a intrat în posesia (totală sau 
parţială) a bunurilor moştenirii, va fi  conside-
rat posesor de rea-credinţă 36, revenindu-i obligaţia 
de restituire a moştenirii către moştenitorii de 
drept37. Restituirea se face, de regulă, în natură – 
prin înapoierea bunului succesoral preluat de 
către nedemn38 –, iar, când acest lucru nu este 
posibil (întrucât, de exemplu, bunul a pierit în 
totalitate sau a fost înstrăinat către un terţ39), 
prin echivalent.

Nedemnul este considerat posesor de 
rea-credinţă de la data deschiderii moştenirii şi 
în privinţa fructelor bunurilor succesorale [natu-
rale, industriale sau civile (venituri)], astfel că el 
va trebui să le restituie atât pe acelea culese ori 
percepute, cât şi contravaloarea celor pe care, 
deşi ar fi  trebuit să le perceapă, nu a făcut-o40. 

33 Art. 959 alin. (5) C. civ.
34 Întrucât art. 93 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modifi cările și 

completările ulterioare, dispune că: „Prevederile art. 958 şi 959 din Codul civil [pentru situația analizată interesează dispozițiile 
art. 959 alin. (1) lit. b), n.n.] se aplică numai faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a Codului civil.”

35 Art. 960 alin. (1) C. civ.
36 Potrivit art. 960 alin. (2) C. civ., „posesia exercitată de nedemn asupra bunurilor moștenirii este considerată posesie de 

rea-credință”.
37 Pot fi  îndreptățiți la restituirea bunurilor succesorale de către nedemn: comoștenitorii, moștenitorii subsecvenți, donatarii 

sau legatarii ale căror liberalități au fost supuse reducțiunii ori – în ipoteza moștenirii vacante – unitatea administrativ-teritorială 
(comuna, orașul sau municipiul).

38 Conform regulii generale conținute de art. 1.639 C. civ.: „Restituirea prestațiilor se face în natură, prin înapoierea bunului primit.”
39 Acestor situații le sunt aplicabile dispozițiile art. 1.641 C. civ., potrivit cărora: „În cazul pieirii totale sau înstrăinării bunului 

supus restituirii, debitorul obligației de restituire este ținut să plătească valoarea bunului, considerată fi e la momentul primirii sale, 
fi e la acela al pierderii ori al înstrăinării, în funcție de cea mai mică dintre aceste valori. Dacă debitorul este de rea-credință ori 
obligația de restituire provine din culpa sa, atunci restituirea se face în funcție de valoarea cea mai mare.”

Pentru cazurile de pieire fortuită sau parțială a bunului, a se vedea art. 1.642 și art. 1.643 C. civ.
40 Potrivit regulii cu caracter general stabilite de art. 948 alin. (5) C. civ.: „Posesorul de rea-credință trebuie să restituie fructele 

percepute, precum şi contravaloarea acelora pe care a omis să le perceapă.” Nedemnul va avea însă dreptul la compensarea 
cheltuielilor făcute cu producerea fructelor, în condițiile prevăzute de art. 1.645 alin. (2) C. civ.: „Atunci când cel obligat la 
restituire a fost de rea-credință ori când cauza restituirii îi este imputabilă, el este ținut, după compensarea cheltuielilor angajate 
cu producerea lor, să restituie fructele pe care le-a dobândit sau putea să le dobândească şi să îl indemnizeze pe creditor pentru 
folosința pe care bunul i-a putut-o procura.”
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În eventualitatea în care a încasat sume de bani de 
la debitorii moştenirii, nedemnul este obligat să 
le restituie moştenitorilor împreună cu dobân-
zile aferente, calculate din ziua încasării sumelor 
respective41.

În acelaşi timp, nedemnul va fi  şi el îndrep-
tăţit la restituirea sumelor plătite în considerarea 
calităţii sale de moştenitor, respectiv cheltuielile 
necesare şi utile făcute cu bunul succesoral pe care 
trebuie să-l înapoieze42, precum şi plăţile făcute 
din patrimoniul său propriu pentru achitarea unor 
datorii ale moştenirii.

În fi ne, vor renaşte drepturile şi obligaţi-
ile nedemnului faţă de moştenire, considerate 
stinse până la declararea nedemnităţii, prin con-
solidare sau confuziune, cum ar fi , de exemplu, o 
creanţă a sa faţă de autorul moştenirii, un drept 
de ipotecă avut asupra unor bunuri succesorale 
sau un drept propriu de uzufruct al unui imobil, 
ca şi obligaţia de a plăti moştenitorilor o sumă 
de bani pe care i-o împrumutase autorul moş-
tenirii sau de a le restitui folosinţa unui imobil 
a cărui nudă proprietate îi fusese donată tot de 
către de cuius; drepturile şi obligaţiile renăscute se 
vor produce cu efect retroactiv, de la data des-
chiderii moştenirii.

b) Efecte faţă de descendenţii nedemnului. Potrivit 
reglementării actuale, pedeapsa civilă a nedem-
nităţii succesorale are un caracter strict perso-
nal, nedemnul fi ind singurul care va suporta 
consecinţele faptelor reprobabile ce au determi-
nat înlăturarea sa de la moştenirea lui de cuius. 
În consecinţă, nedemnitatea nu se mai răsfrânge 
asupra copiilor sau altor descendenţi ai nedem-
nului, acestora creându-li-se posibilitatea de a 

culege moştenirea de la care a fost îndepărtat 
părintele lor nu doar în nume propriu, dar şi prin 
reprezentarea acestuia43. Acesta constituie unul 
dintre principalele elemente de noutate aduse de 
Codul civil, prin care se pune capăt precedentei 
soluţii legislative44 îndelung criticate de doctrină 
pentru injusteţea sa45: descendenţii nedemnului 
nu puteau să vină prin reprezentarea părintelui 
care se făcuse vinovat de fapte de nedemnitate 
la moştenirea unui ascendent.

Codul civil reglementează şi un efect particular 
al reprezentării succesorale, constând în faptul 
că nedemnitatea nu poate crea nicio altă ine-
chitate pentru copiii nedemnului; astfel, copiii 
concepuţi înainte de deschiderea moştenirii de 
la care părintele lor fusese exclus din cauză de 
nedemnitate, dacă vin la moştenirea nedemnului 
în concurs cu alţi copii ai acestuia, dar concepuţi 
după deschiderea moştenirii de la care nedemnul 
a fost înlăturat, au obligaţia de a raporta la moşte-
nirea acestuia (adică a nedemnului) bunurile pe 
care le-au moştenit prin reprezentarea părintelui 
lor; raportul se face numai în cazul şi în măsura 
în care valoarea bunurilor primite prin reprezen-
tarea nedemnului a depăşit valoarea pasivului 
succesoral pe care reprezentantul a trebuit să îl 
suporte ca urmare a reprezentării46, deci numai 
pentru activul net ce le-a revenit.

c) Efecte faţă de terţi. Asemenea efecte se ana-
lizează în ipoteza în care, în perioada cuprinsă 
între momentul deschiderii moştenirii şi cel al 
declarării nedemnităţii, cel nedemn, în conside-
rarea calităţii sale de moştenitor, a încheiat cu 
terţe persoane anumite acte juridice privitoare la 
bunurile succesorale. 

41 A se vedea, în acest sens, art. 1.478 C. civ., care reglementează plata făcută unui creditor aparent: „(1) Plata făcută cu bună-
credință unui creditor aparent este valabilă, chiar dacă ulterior se stabilește că acesta nu era adevăratul creditor. (2) Creditorul 
aparent este ținut să restituie adevăratului creditor plata primită, potrivit regulilor stabilite pentru restituirea prestațiilor.” Textul de 
lege citat se coroborează cu dispozițiile art. 1.635 – 1.647 C. civ. referitoare la restituirea prestațiilor.

42 Conform tezei fi nale a art. 1.644 C. civ.: „Dreptul la rambursarea cheltuielilor făcute cu bunul ce face obiectul restituirii este 
supus […], dacă cel obligat la restituire este de rea-credință ori cauza restituirii îi este imputabilă, regulilor prevăzute în materia 
accesiunii pentru posesorul de rea-credință.”

43 Art. 967 alin. (1) C. civ. stabilește în mod expres în teza sa fi nală că poate fi  reprezentat „şi nedemnul, chiar afl at în viață 
la data deschiderii moștenirii”. În același sens, art. 965 C. civ. dispune: „Prin reprezentare succesorală, un moștenitor legal 
de un grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului său, numit reprezentat, pentru 
a culege partea din moştenire ce i s-ar fi  cuvenit acestuia dacă nu ar fi  fost nedemn față de defunct sau decedat la data 
deschiderii moștenirii.”

44 Ne referim la art. 658 din Codul civil de la 1864, care prevedea: „Copiii nedemnului viind la succesiune, în virtutea 
dreptului lor propriu, fără ajutorul reprezentării, nu sunt depărtați pentru greșeala tatălui lor; acesta însă nu poate nici 
într-un caz reclama uzufructul bunurilor succesiunii, pe care legea îl acordă taților şi mamelor asupra bunurilor copiilor lor.”

45 A se vedea M. ELIESCU, Moștenirea și devoluțiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, București, 1966, p. 80.

46 Art. 969 alin. (1) C. civ.
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Ţinând cont că nedemnitatea are ca efect 
desfi inţarea retroactivă (de la data deschiderii 
moştenirii) a calităţii sau a titlului de moşteni-
tor al nedemnului, considerându-se că el nu a 
avut niciodată dreptul la moştenirea lui de cuius, 
ar urma ca actele juridice încheiate de acesta cu 
terţii să fi e şi ele desfi inţate cu efect retroactiv, 
potrivit principiilor generale de drept aplicabile 
în materie – nemo plus iuris ad alium transfere potest 
quam ipse habet şi resoluto iure dantis, resolvitur ius 
accipientis. Pentru a-i proteja însă atât pe adevăra-
ţii moştenitori, cât şi pe terţii de bună-credinţă, 
în reglementarea actuală legiuitorul a optat pen-
tru atenuarea principiilor mai sus amintite. Ast-
fel, s-a stabilit că actele de conservare vor rămâne 
întotdeauna valabile, iar cele de administrare în 
măsura în care le profi tă moştenitorilor, fi ind 
indiferent dacă terţul cu care nedemnul a con-
tractat este de bună-credinţă sau de rea-credinţă; 
vor fi , de asemenea, menţinute actele de dispo-
ziţie cu titlu oneros încheiate cu terţii dobânditori 
de bună-credinţă (cu respectarea regulilor prevă-
zute în materie de carte funciară, în cazul imo-
bilelor)47, rezultând, per a contrario, că vor putea fi  
desfi inţate actele de dispoziţie cu titlu gratuit, ca 

şi cele cu titlu oneros încheiate cu un dobânditor 
de rea-credinţă.

4.  Înlăturarea efectelor 

nedemnităţii succesorale

Spre deosebire de Codul civil de la 1864, care 
nu reglementa nicio posibilitate de îndepărtare 
a consecinţelor nedemnităţii, Codul civil actual 
prevede că „efectele nedemnităţii atât de 
drept, cât şi a celei judiciare pot fi  înlăturate 
expres prin testament sau printr-un act auten-
tic notarial de către cel care lasă moştenirea”48. 
S-a conferit astfel semnifi caţie juridică iertării 
nedemnului de către cel a cărui moştenire ar fi  
urmat să o culeagă şi faţă de care s-a făcut vino-
vat de conduita reprobabilă ce i-a atras pedeapsa 
nedemnităţii.

Pentru a-şi produce efectele, manifestarea 
de voinţă a celui care va lăsa moştenirea în sen-
sul iertării nedemnului trebuie să intervină după 
producerea faptei de nedemnitate şi să îndepli-
nească anumite condiţii: să fi e expresă (nu este 
admisă iertarea tacită, dedusă din anumite acte 
sau fapte juridice cărora li s-ar putea atribui 

47 Art. 960 alin. (3) C. civ.
48 Art. 961 alin. (1) teza I C. civ.
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această semnifi caţie), să reprezinte un act unila-
teral şi strict personal al celui de la care provine 
(viitorul autor al moştenirii), să îmbrace forma 
solemnă prevăzută de lege – testament, indife-
rent de formă, sau act autentic notarial (ierta-
rea poate fi  cuprinsă într-o declaraţie autentică 
de-sine-stătătoare sau într-un alt act notarial – 
contract de vânzare, de întreţinere, de donaţie49 
etc.). Toate aceste cerinţe se subsumează ideii că 
iertarea nedemnului trebuie să fi e făcută în cunoş-
tinţă de cauză, idee pe care chiar legiuitorul a sim-
ţit nevoia să o întărească, în continuarea textului 
de lege mai sus citat, arătând că, „fără o decla-
raţie expresă, nu constituie înlăturare a efecte-
lor nedemnităţii legatul lăsat nedemnului după 
săvârşirea faptei care atrage nedemnitatea”50; 
pe de altă parte, indiferent de felul nedemni-
tăţii şi motivele ce au determinat-o, efectele ei 
„nu pot fi  înlăturate prin reabilitarea nedem-
nului, amnistie intervenită după condamnare, 
graţiere sau prin prescripţia executării pedepsei 
penale”51; aceste măsuri sunt de natură a înlă-
tura efectele penale ale faptei, dar nu vor reda 
niciodată prin ele însele acea condiţie obligatorie 
pentru ca orice succesibil să poată moşteni – să 
nu fi e nedemn.

Mai este de reţinut că este supusă unei 
înscrieri speciale în Registrul naţional notarial de 
evidenţă a liberalităţilor (RNNEL) înlăturarea efec-
telor nedemnităţii care are loc fi e prin testament 
autentic, fi e prin act autentic notarial separat 
având doar acest obiect sau cuprinzând o clauză 
referitoare la iertare52 (de exemplu, în ultimul 
caz dintre cele enumerate, prin donaţie făcută 
de o persoană asupra căreia s-a exercitat o vio-
lenţă comisă de un succesibil – care i-ar fi  putut 
atrage celui vinovat sancţiunea nedemnităţii – ce 
poate să cuprindă o clauză specială privind ierta-
rea acelei fapte, deci iertarea celui care ar fi  fost 
considerat nedemn).

Faţă de caracteristicile celor două sancţiuni 
civile la care ne-am referit şi, mai ales, faţă de 
efectele lor, se pune întrebarea când ar exista 
interes să se invoce acceptarea forţată a moşte-
nirii şi când nedemnitatea judiciară? 

În primul rând, doar cei în măsură să o invoce 
pe fi ecare vor putea să aprecieze în cunoş-
tinţă de cauză şi potrivit interesului lor; nu au 
de ales, putând acţiona doar într-un sens – şi 
anume cerând exclusiv declararea nedemnită-
ţii – unităţile administrativ-teritoriale, îndreptă-
ţite să culeagă moştenirea vacantă dacă nu există 

49 De reținut că, deși în această ultimă situație iertarea va fi  cuprinsă într-un contract, ea va rămâne un act unilateral și pur 
personal. De exemplu, în actul prin care îi donează un bun celui vinovat de fapta ce i-ar fi  atras nedemnitatea, donatorul îi acordă 
donatarului iertarea expresă pentru săvârșirea acelui fapt.

50 Art. 961 alin. (1) teza a II-a C. civ.
51 Art. 961 alin. (2) C. civ.
52 Potrivit art. 95 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modifi cările 

și completările ulterioare, cu trimitere la art. 1.046 C. civ. Pentru denumirea completă a registrului național notarial, prevăzut în 
cele două texte de lege menționate anterior, a se vedea art. 162 alin. (1) lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale 
nr. 36/1995, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare.
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moştenitori legali sau testamentari sau dacă toţi 
succesibilii rămaşi sunt nedemni53 ori renunţători.

Cel mai important reper de care trebuie să se 
ţină seama, sub aspectul efectelor specifi ce fi e-
cărei sancţiuni, îl reprezintă faptul că, în prezent 
operând reprezentarea succesibilului nedemn, 
nu se va putea realiza o augmentare corespun-
zătoare a drepturilor moştenitorilor rămaşi dacă, 
în locul nedemnului, aceeaşi cotă din moştenire 
va fi  culeasă prin efectul reprezentării de către 
descendenţii lui. Este de reţinut că reprezentarea 
succesorală funcţionează numai în privinţa moş-
tenirii legale, respectiv a descendenţilor copiilor 
sau a descendenţilor fraţilor ori surorilor defunc-
tului54, deci doar referitor la aceştia se poate pune 
problema efectului specifi c al reprezentării.

A doua observaţie: creditorii personali vor 
avea întotdeauna interes să invoce acceptarea 
forţată, întrucât îşi vor putea realiza creanţele 
chiar dacă moştenitorul pe care îl urmăresc va 
primi mai puţin din succesiune, în timp ce, în 
cazul în care s-ar invoca nedemnitatea, succesi-
bilul în cauză nu va culege nimic din acea moş-
tenire.

A treia remarcă: în privinţa creditorilor moş-
tenirii, aceştia îşi pot realiza creanţa indiferent 
cine va fi  moştenitor, deci în ce-l priveşte pe 
autorul faptei culpabile este mai probabil că 
acesta va invoca nedemnitatea decât accepta-
rea forţată; plata datoriilor priveşte moştenirea 
în ansamblu, adică pe toţi moştenitorii, iar nu 
doar pe cel care ar accepta forţat moştenirea, 
căci, prin ipoteză, acesta va veni la moştenire 
împreună cu încă cel puţin un moştenitor (tre-
buie să fi e doi moştenitori pentru ca unul să-i 
opună celuilalt acceptarea forţată). Aprecierea 
ar avea relevanţă doar dacă datoriile ce grevează 
succesiunea sunt mai mari decât activul brut al 

acesteia. Plata datoriilor trebuie să fi e făcută mai 
înainte de partajul succesoral, din bunurile afl ate 
în indiviziune sau ca urmare a cererii de execu-
tare silită asupra acestor bunuri55; deci, dacă acti-
vul brut este mai mare decât pasivul, creditorii 
vor avea de unde să se îndestuleze, căci acela 
care va accepta forţat va răspunde ca şi ceilalţi 
moştenitori –  egal sau proporţional – chiar dacă 
dintre bunurile ce-i revin s-ar exclude cel ascuns 
sau nedeclarat ca obiect al unei donaţii. Invers, 
dacă pasivul ar întrece ca valoare activul brut, în 
această situaţie şi creditorii moştenirii vor avea 
interesul să ceară ca autorul faptei culpabile să 
accepte forţat moştenirea – pentru ca acesta să 
răspundă, în măsura valorii bunului sustras sau 
ascuns, şi cu bunurile sale proprii pentru plata 
pasivului succesoral.

În ultimul rând, în privinţa moştenitori-
lor, aceştia vor avea interes să ceară declararea 
nedemnităţii dacă fac parte dintr-o clasă sub-
secventă56, pe care existenţa ca moştenitor a 
nedemnului ar înlătura-o de la moştenire ori ale 
cărei drepturi ce i se cuvin ar fi  mai mici prin 
prezenţa, ca moştenitor, a autorului faptei de 
nedemnitate: de exemplu, fratele are interes să 
ceară declararea nedemnităţii unicului fi u; soţia 
se afl ă în aceeaşi situaţie, căci în concurs cu fra-
tele va culege o cotă mai mare din moştenire 
decât dacă ar fi  venit la moştenire împreună cu 
copilul autorului moştenirii; legatarul universal 
are interes să ceară declararea nedemnităţii uni-
cului fi u, dacă acesta nu are descendenţi, pentru 
că nu se va mai pune problema atribuirii rezervei 
cuvenite descendenţilor, şi exemplele pot con-
tinua. Alta va fi  însă situaţia dacă moştenitorii 
înşişi au calitate de creditori ai unei moşteniri 
cu un pasiv însemnat şi vor cere ca instanţa să 
dispună acceptarea forţată a moştenirii de către 
unul dintre ei; în caz de admitere a acţiunii, 

53 Astfel cum prevede art. 959 alin. (6) C. civ.: „Comuna, orașul sau, după caz, municipiul în a cărui rază teritorială se afl au 
bunurile la data deschiderii moștenirii poate introduce acțiunea prevăzută la alin. (2) – acțiunea în declararea nedemnității, n.n. –, 
în cazul în care, cu excepția autorului uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), nu mai există alți succesibili. Dispozițiile alin. (2) – 
(5) se aplică în mod corespunzător.”

54 Potrivit art. 966 alin. (1) C. civ., „pot veni la moștenire prin reprezentare succesorală numai descendenții copiilor defunctului 
și descendenții fraților sau surorilor defunctului”.

55 Conform art. 1.155 alin. (1) și (2) C. civ.: „(1) Moștenitorii universali şi cu titlu universal contribuie la plata datoriilor şi 
sarcinilor moștenirii proporțional cu cota succesorală ce îi revine fi ecăruia. (2) Înainte de partajul succesoral, creditorii ale căror 
creanțe provin din conservarea sau din administrarea bunurilor moștenirii ori s-au născut înainte de deschiderea moștenirii pot 
cere să fi e plătiți din bunurile afl ate în indiviziune. De asemenea, ei pot solicita executarea silită asupra acestor bunuri.”

56 Pentru analiza unui caz privind moștenitori din aceeași clasă, a se vedea I. NICOLAE, Punctul de întâlnire între acceptarea 
forțată a moștenirii și nedemnitatea judiciară, revista „Universul Juridic”, nr. 2/2017, pp. 57 – 64 (articol ce poate fi  consultat 
și la adresa http://revista.universuljuridic.ro/punctul-de-intalnire-intre-acceptarea-fortata-mostenirii-si-nedemnitatea-judiciara/, 
accesată în data 21 decembrie 2017).
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prezenţa acceptantului forţat va fi  de natură să 
le profi te prin plata pe care acesta este obligat să 
o facă, folosind propriile sale mijloace în locul 
valorii bunului sustras.

III. CONCLUZIE 

Atât acceptarea forţa-
 tă a moştenirii, cât şi ne-
demnitatea judiciară re -
prezintă sancţiuni civi le 
ce pot fi  aplicate succesi-
bilului vinovat de ascun-

derea, cu rea-credinţă, a unor bunuri succesorale, 
respectiv de distrugerea sau alte fapte legate de 
testamentul privitor la astfel de bunuri. În ambele 
cazuri, autorul faptelor ilicite este sancţionat cu 
decăderea, după caz, fi e din dreptul de a accepta 
voluntar sau de a renunţa la moştenire – în prima 
ipoteză, fi e din chiar dreptul de a moşteni – în 
cea de a doua, întrucât, după cum s-a arătat mai 
sus, pentru fi ecare se produc efecte specifi ce. 
Atunci când vor fi  întrunite condiţiile pentru a 
putea fi  invocată oricare dintre aceste sancţiuni, 
cei interesaţi – în primul rând comoştenitorii 
lezaţi cărora le-ar profi ta partea din moştenire a 
celui sancţionat – vor ţine cont în alegerea lor că, 

deşi nedemnul prin înlăturarea sa de la moştenire 
pare să suporte sancţiunea cea mai severă, totuşi 
acceptarea forţată a moştenirii poate atrage con-
secinţe mai grave – pe lângă pierderea dreptului 
la bunurile sustrase sau ascunse, succesibilul vino-
vat, devenit moştenitor, poate fi  obligat la plata 
datoriilor şi sarcinilor moştenirii ultra vires heredi-
tatis (dacă va fi  cazul, cu propriile sale bunuri). 
Declararea pe cale judiciară a nedemnităţii suc-
cesorale are ca efect desfi inţarea acceptării moş-
tenirii – indiferent că era voluntară sau forţată –, 
dar partea din moştenire cuvenită succesibilului 
considerat nedemn va putea fi  culeasă, prin me-
canismul reprezentării succesorale, de propriii săi 
descendenţi, iar nu doar de alţi moştenitori. În 
consecinţă, cei îndreptăţiţi vor opta pentru una 
din sancţiuni în funcţie de propriile interese şi de 
particularităţile situaţiei concrete cu care se con-
fruntă, de la caz la caz.  

Doina DUNCA 
Director al Direcţiei juridice, legislaţie 

şi studii notariale a UNNPR

Elena UNGUREANU
Consilier pe probleme profesionale 

al Direcţiei juridice, legislaţie 
şi studii notariale a UNNPR
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Clauze speciale în materia 
contractului de întreţinere

rezentul articol a dorit să facă o scurtă trecere în 
revistă a unora dintre clauzele din materia contractu-
lui de întreţinere ce impun un grad sporit de atenţie fi e 

din cauza potenţialului litigios, fi e datorită elementului de noutate.

1. ART. 1.091 ALIN. (4)

„Până la dovada contrară, înstrăinarea cu titlu one-
ros către un descendent ori un ascendent privilegiat 
sau către soţul supravieţuitor este prezumată a fi  dona-
ţie dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, 
uzului ori abitaţiei sau în schimbul întreţinerii pe viaţă 
ori a unei rente viagere. Prezumţia operează numai în 
favoarea descendenţilor, ascendenţilor privilegiaţi şi a 
soţului supravieţuitor ai defunctului, dacă aceştia nu 
au consimţit la înstrăinare.”

În lumina textului citat este recomandabil ca notarul să 
întrebe solicitanţii despre gradul de rudenie existent între păr-
ţile actului şi să îi informeze cu privire la implicaţiile acestor 
dispoziţii.

Întrucât în conformitate cu art. 1.091 alin. (4) C. civ., în cazul 
în care se realizează o înstrăinare către un descendent, ascen-
dent privilegiat sau soţ supravieţuitor în schimbul întreţinerii 
pe viaţă, acest contract va fi  prezumat ca fi ind o donaţie, cu 
atragerea condiţiilor de fond din materia donaţiilor cu privire la 
capacitatea de a dispune şi a primi şi cu aplicarea subsecventă 
a regulilor din materia donaţiilor (irevocabilitate de gradul II, 
revocabilitate între soţi, reducţiune, raport etc.), considerăm că 
este util ca anterior redactării contractului, notarul să se asigure 
că dobânditorul bunului nu este una dintre persoanele menţio-
nate în cuprinsul acestui articol. În cazul în care dobânditorul 
va fi  una dintre persoanele asupra cărora operează această pre-
zumţie, nimic nu împiedică încheierea contractului, însă, ideal, 
notarul public ar trebui să îndeplinească diligenţele despre care 
vom face vorbire în continuare.

P
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În cuprinsul contractului de întreţinere va 
pune în vedere părţilor incidenţa art. 1.090 
alin. (4) şi le va informa cu privire la posibilitatea 
benefi ciarilor prezumţiei de a consimţi la înstră-
inare, respectiv cu privire la posibilitatea de a 
recunoaşte caracterul oneros al actului. Întrucât 
spre deosebire de contractul de rentă viageră al 
cărui obiect este plata unor sume de bani şi pen-
tru care există posibilitatea efectuării plăţii prin 
intermediul instituţiilor bancare, asigurându-se 
astfel mijloacele de probă necesare răsturnării 
prezumţiei de donaţie, în materia contractului 
de întreţinere considerăm că intră în atribuţiile 
notarului public obligaţia de a atenţiona părţile 
cu privire la difi cultatea probării în instanţă a 
faptului executării efective a întreţinerii în cazul 
în care benefi ciarii prezumţiei nu doresc sa con-
simtă la înstrăinare. 

Această prevedere este incidentă dacă între-
ţinerea are caracter viager, nu şi în ipoteza în 
care aceasta este datorată pe perioadă determi-
nată. Cu toate acestea, în cazul în care înstrăi-
narea se va face cu rezerva uzufructului, uzului 
sau abitaţiei, caracterul viager al întreţinerii nu 
mai prezintă interes, prezumţia operând deplin 

chiar dacă contractul este încheiat pe perioadă 
determinată.

2. ART. 2.260 – CLAUZA DE REVOCARE

„Cazul special de revocare
(1) Contractul de întreţinere este revocabil 

în folosul persoanelor cărora creditorul între-
ţinerii le datorează alimente în temeiul legii 
dacă, prin efectul contractului, el s-a lipsit de 
mijloacele necesare îndeplinirii obligaţiei de a 
asigura alimentele.

(2) Revocarea poate fi  cerută chiar dacă nu 
există fraudă din partea debitorului întreţine-
rii și indiferent de momentul încheierii con-
tractului de întreţinere.

(3) În loc să dispună revocarea contractului, 
instanţa de judecată poate, chiar și din ofi ciu, 
însă numai cu acordul debitorului întreţinerii, 
să îl oblige pe acesta să asigure alimente persoa-
nelor faţă de care creditorul are o astfel de obli-
gaţie legală, fără ca în acest mod să fi e diminuate 
prestaţiile datorate creditorului întreţinerii.”

Acest articol vizează ipoteza în care credito-
rul întreţinerii are obligaţia legală de a asigura 
întreţinere anumitor persoane (cum este, de 
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exemplu obligaţia de întreţinere faţă de copiii 
săi, faţă de părinţi etc.). Spre deosebire de revo-
carea de drept comun, acţiune ce este recunos-
cută de lege creditorilor fraudaţi prin înche-
ierea actului, cazul de revocare prevăzut de 
art. 2.260 operează fără a fi  necesar ca benefi cia-
rul obligaţiei legale de întreţinere să facă dovada 
vreunei fraude. Apreciem, de asemenea, că în 
lumina textului legal nu prezintă importanţă nici 
cunoaşterea de către cocontractant a existenţei 
acestei obligaţii a creditorului întreţinerii, după 
cum nu prezintă interes nici faptul cunoaşterii sau 
necunoaşterii de către cocontractant a faptului că 
prin încheierea contractului de întreţinere credi-
torul întreţinerii se lipseşte de mijloacele necesare 
pentru a presta întreţinerea datorată în baza legii.

De exemplu, situaţia în care C are obligaţia 
legală de întreţinere faţă de fi ul său F, iar C obţi-
nea în mod normal resursele necesare întreţi-
nerii din sumele obţinute prin închirierea unui 
imobil proprietatea sa. Ulterior, C încheie un 
contract de întreţinere cu D transmiţând bunul 
său imobil acestuia din urmă în schimbul obliga-
ţiei asumate de către D de a presta, la rândul său, 
întreţinere în favoarea lui C. Astfel, prin încheie-
rea contractului de întreţinere, bunul imobil iese 
din patrimoniul lui C, acesta lipsindu-se astfel de 
sumele de bani pe care le-ar fi  obţinut din chirie 
şi care ar fi  fost singura resursă fi nanciară din 
care acesta ar fi  putut asigura întreţinerea legală 
datorată lui F. 

După cum arătam anterior, nu prezintă inte-
res faptul că D a cunoscut existenţa obligaţiei lui 
C faţă de F de a-l întreţine pe acesta din urmă 
şi nici cunoaşterea de către D a faptului că prin 
înstrăinarea bunului imobil C se lipseşte efectiv 
de mijloacele necesare pentru prestarea întreţi-
nerii faţă de F. În toate cazurile F are posibilita-
tea de a solicita revocarea contractului de între-
ţinere „chiar dacă nu există fraudă din partea 
debitorului întreţinerii şi indiferent de momen-
tul contractului de întreţinere” (adică inclusiv 
în ipoteza în care contractul de întreţinere se 
încheie ulterior momentului în care s-a născut 
obligaţia legală de întreţinere).

Instanţa va avea facultatea, pentru a salvgarda 
contractul de întreţinere, să-l oblige pe debitorul 
întreţinerii să asigure alimente persoanelor faţă 

de care creditorul are o astfel de obligaţie legală, 
fără ca în acest mod să fi e diminuate prestaţi-
ile datorate creditorului întreţinerii. Aceasta se 
va putea dispune însă de către instanţă, în toate 
cazurile numai cu acordul debitorului, întru-
cât prin această dispoziţie prestaţiile sale devin 
mai oneroase decât cele la care a consimţit în 
momentul încheierii contractului. Practic, prin 
această dispoziţie legea îi acordă debitorului 
obligaţiei contractuale de întreţinere facultatea 
de alegere între revocarea contractului şi asu-
marea unei obligaţii suplimentare faţă de aceea 
contractată iniţial.

Pentru considerentele expuse mai sus 
apreciem ca fi ind salutar demersul notarului 
de a menţiona în cuprinsul actului declaraţia 
creditorului obligaţiei de întreţinere cu pri-
vire la existenţa unor persoane ce se afl ă în 
întreţinerea sa legală şi atenţionarea părţilor 
cu privire la implicaţiile art. 2.260.

3.  REZOLUŢIUNEA 
CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE 

Art . 2.263 C. civ.

„(2) Atunci când comportamentul celei-
lalte părţi face imposibilă executarea contrac-
tului în condiţii conforme bunelor moravuri, 
cel interesat poate cere rezoluţiunea.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum 
și atunci când se întemeiază pe neexecuta-
rea fără justifi care a obligaţiei de întreţinere, 
rezoluţiunea nu poate fi  pronunţată decât de 
instanţă, dispoziţiile art. 1.552 nefi ind apli-
cabile. Orice clauză contrară este considerată 
nescrisă.”

Rezoluţiunea, remediu specifi c pentru neîn-
deplinirea obligaţiilor sau îndeplinirea necores-
punzătoare a acestora, prezintă anumite parti-
cularităţi în cazul contractului de întreţinere. 

Conform alin. (2) şi (3) ale art. 2.263 C. civ., 
rezoluţiunea nu poate fi  pronunţată decât de 
către instanţă în cazul în care comportamentul 
celeilalte părţi face imposibilă executarea con-
tractului în condiţii conforme cu bunele mora-
vuri, precum şi în cazul în care rezoluţiunea se 
întemeiază pe neexecutarea fără justifi care a 
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obligaţiei de întreţinere. Legiuitorul face men-
ţiune explicită despre imposibilitatea utiliză-
rii instituţiei rezoluţiunii unilaterale, stipulând 
inclusiv că orice clauză contrară este considerată 
nescrisă.

Faţă de cele de mai sus considerăm că sunt 
necesare următoarele lămuriri:

• Apreciem că legiuitorul a dispus cu privire 
la operarea rezoluţiunii în condiţii restrictive, 
întrucât în materia contractului de întreţinere 
pentru ca prestarea obligaţiilor să poată avea 
loc, este necesară menţinerea unei relaţii civi-
lizate între părţi şi este difi cil de apreciat în ce 
măsură este vorba de o vădită neexecutare din 
culpa exclusivă a debitorului sau de imposibi-
litatea continuării contractului din cauza com-
portamentului avut de una dintre părţi. Întrucât 
prestaţiile urmează a fi  executate în natură, în 
situaţia în care debitorul este de bună-credinţă 
acesta este lipsit de un mijloc efectiv de prestare 
în cazul în care creditorul nu ar voi să primească 
(instituţia fi ind lipsită de mecanismele practice 
precum oferta reală urmată de consemnaţiune 
existente pentru obligaţiile de a da o sumă de 
bani). Codul civil nou a lăsat astfel la latitudinea 
exclusivă a instanţei aprecierea culpei părţilor şi 
posibilitatea de a decide dacă sancţiunea ce se 
impune în aceste două ipoteze este rezoluţiunea.

• Întrucât nu este admisă rezoluţiunea uni-
laterală pentru motivele menţionate mai sus, 
trebuie admis că nu poate funcţiona nici pactul 
comisoriu care să-şi producă efectele fără inter-
venţia instanţei. 

• Rezoluţiunea poate fi  solicitată în confor-
mitate cu art. 2.256 coroborat cu art. 2.251 şi 
pentru neîndeplinirea obligaţiei de a depune 
garanţia promisă sau de a păstra garanţia adusă 
în vederea executării contractului de întreţinere. 
Restricţiile aduse de legiuitor cu privire la modul 
de funcţionare a rezoluţiunii vizează exclusiv 
situaţiile în care rezoluţiunea are ca motiv faptul 
că comportamentul celeilalte părţi face imposi-
bilă executarea contractului în condiţii conforme 
cu bunele moravuri sau se întemeiază pe neexe-
cutarea fără justifi care a obligaţiei de întreţinere. 
Per a contrario, în cazul rezoluţiunii întemeiate pe 
nedepunerea garanţiei sau diminuarea acesteia, 
sunt admisibile rezoluţiunea unilaterală, precum 
şi inserarea unui pact comisoriu.

• În toate cazurile va fi  însă posibilă rezoluţi-
unea convenţională a contractului de întreţinere, 
la fel după cum va fi  admis şi orice alt mod de 
stingere sau transformare a obligaţiilor atâta 
vreme cât are la bază acordul părţilor. Astfel, 
găsim ca fi ind perfect legală novarea contractu-
lui de întreţinere într-unul de rentă viageră sau 
vânzare, la fel după cum admitem ca fi ind per-
fect posibilă stingerea obligaţiei de întreţinere în 
baza acordului părţilor de a se efectua de către 
debitorul obligaţiei o dare în plată a unui bun în 
acest scop ş.a.m.d. 

4. ART. 2.257

„(5) Clauza prin care creditorul întreţinerii se 
obligă la prestarea unor servicii este considerată 
nescrisă.”

Nu se putea face o trecere în revistă a clauze-
lor speciale incidente în materia contractului de 
întreţinere fără a face vorbire despre art. 2.257. 
Prin inserarea acestei dispoziţii legiuitorul a 
dorit să lipsească de efecte orice eventuală clauză 
prin care creditorul obligaţiei de întreţinere şi-ar 
asuma la rândul său obligaţii, altele decât obliga-
ţia iniţială de a transmite dreptul de proprietate 
asupra unui bun sau a unui capital, cum ar fi , de 
exemplu, stipularea obligaţiei întreţinutului de a 
supraveghea copiii întreţinătorului după ce aceş-
tia vin de la şcoală până la venirea de la serviciu 
a părintelui. Dacă s-ar fi  admis asemenea clauze, 
inconvenientele ar fi  fost evidente, respectiv: 

• debitorul obligaţiei de întreţinere ar fi  
putut, spre exemplu, invoca excepţia de neexe-
cutare refuzând să presteze întreţinerea până la 
momentul în care creditorul obligaţiei de între-
ţinere şi-ar fi  executat propriile obligaţii. Nu 
prezintă interes dacă această eventuală prestaţie 
ce ar fi  asumată de întreţinut este oneroasă pen-
tru acesta, o asemenea obligaţie putând avea ca 
obiect, de exemplu, obligaţia creditorului de a 
plimba animalul de companie al debitorului. O 
asemenea clauză ar putea avea implicaţii dezas-
truoase dacă avem în vedere caracterul necesar 
şi curent al prestaţiilor de întreţinere, cu atât mai 
mult cu cât cel mai adesea creditorii obligaţiei de 
întreţinere sunt persoane vârstnice care preco-
nizează că în viitor nu vor mai avea aptitudinea 
fi zică de a-şi asigura cele mai elementare nevoi.
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Ca efect practic, inserarea unei asemenea cla-
uze ar fi  determinat ca la momentul în care cre-
ditorul obligaţiei de întreţinere ar ajunge în stare 
de neputinţă fi zică, debitorul să poată încerca 
liberarea de prestaţia întreţinerii invocând drep-
tul său la rezoluţiune ca urmare a neexecutării 
propriilor obligaţii ale întreţinutului.

5. LEGEA NR. 17/20001

„Art. 30 

(1) Autoritatea tutelară/Instanţa de tutelă 
din unitatea administrativ-teritorială în care 
persoana vârstnică are domiciliul sau reşe-
dinţa are obligaţia de a acorda, la solicita-
rea acesteia, consiliere juridică gratuită în 
vederea încheierii contractelor de vânzare- 
cumpărare sau de donaţie ori în vederea 
constituirii de garanţii mobiliare sau imobi-
liare, care au ca obiect bunurile mobile ori 
imobile ale persoanei vârstnice.

(2) Persoana vârstnică este asistată, la 
cererea acesteia sau din ofi ciu, după caz, 
de un reprezentant al autorităţii tutelare, în 
vederea încheierii oricărui act translativ de 
proprietate, având ca obiect bunuri proprii, 
în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.

[...]

Art. 32

Autoritatea tutelară/Instanţa de tutelă 
din unitatea administrativ-teritorială în care 
persoana vârstnică are domiciliul sau reşe-
dinţa primeşte din ofi ciu un duplicat al 
actu lui juridic încheiat conform art. 30 şi 31.

[...]

Art. 34

(1) În termen de 24 de ore de la înregis-
trarea sesizării, autoritatea tutelară/instanţa 
de tutelă din unitatea administrativ-teritori-
ală în care persoana vârstnică are domiciliul 
sau reşedinţa efectuează o anchetă socială.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), auto-
ritatea tutelară/instanţa de tutelă din uni-
tatea administrativ-teritorială în care per-

soana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa 
solicită agenţiei judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială să realizeze, în maximum 
3 zile de la solicitare, o investigaţie privind 
respectarea drepturilor persoanei vârstnice 
de către furnizorul de servicii sociale.

(3) În baza anchetei sociale şi, după caz, 
a rezultatului investigaţiei, autoritatea tute-
lară/instanţa de tutelă din unitatea adminis-
trativ-teritorială în care persoana vârstnică 
are domiciliul sau reşedinţa iniţiază demer-
surile necesare în vederea executării obli-
gaţiilor înscrise în actul juridic încheiat sau 
solicită instanţei judecătoreşti rezilierea con-
tractului de întreţinere în nume propriu şi în 
interesul persoanei întreţinute pentru neîn-
deplinirea obligaţiilor din contract şi, dacă 
este cazul, formulează plângere penală. ”

În ceea ce priveşte normele Legii nr. 17/2000 
şi incidenţa acestora în materia contractului de 
întreţinere, facem următoarele precizări:

• Conform art. 30 alin. (1) autoritatea tute-
lară are obligaţia de a asista persoanele vârstnice 
atunci când acestea solicită consiliere pentru 
încheierea actelor de vânzare, donaţie sau împru-
muturi cu garanţie imobiliară. În mod normal, 
atunci când se încheie un contract autentic (iar 
contractul de întreţinere este supus ad validitatem 
formei autentice), consilierea este realizată de 
către notar, acesta având obligaţia de a asigura 
echilibrul contractual şi de a se asigura că părţile 
au înţeles clauzele contractului şi efectele aces-
tuia. Pentru aceste motive, opinăm că această 
consiliere prezintă utilitate efectivă redusă în 
materia contractului de întreţ inere, fi ind impro-
babilă încheierea unui contract în faţa notarului 
fără ca părţile să primească lămuririle şi consi-
lierea necesare, însă dacă o persoană vârstnică 
solicită să fi e asistată, această posibilitate îi este 
oferită pentru toate contractele menţionate 
mai sus, nu doar pentru cel de întreţinere.

• În ceea ce priveşte art. 30 alin. (2), persoana 
vârstnică (respectiv persoana care a împlinit vârsta 
de pensionare) va fi  asistată la cerere sau din ofi -
ciu atunci când încheie un contract de întreţinere. 

1 Reproducem textul articolelor în conformitate cu ultima modifi care adusă de Legea nr. 19 din 12 ianuarie 2018, publicată în 
M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2018 (n. red.).
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În ceea ce priveşte obiectul prestaţiei datorat 
de către debitorul obligaţiei de întreţinere, legiu-
itorul face vorbire despre „prestaţiile necesare 
întreţinerii şi îngrijirii” şi detaliază conţinutul 
acestora în art. 2.257 C. civ. 2 În practică, încă din 
epoca în care acest contract era nenumit (îna-
inte de intrarea în vigoare a noului Cod civil au 
fost circumscrise în mod uzual acestei obligaţii: 
asigurarea hranei, a îmbrăcămintei şi încălţă-
mintei, efectuarea menajului, plata cheltuielilor 
necesare în caz de boală, asigurarea folosinţei 
unei locuinţe corespunzătoare, plata facturilor 
utilităţilor curente şi a cheltuielilor ocazionate 
de înmormântarea întreţinutului). Cu toate aces-
tea, trebuie avut în vedere faptul că dispoziţiile 
art. 2.257 au caracter supletiv, motiv pentru care 
părţile vor putea stabili ce reprezintă în viziunea 
lor aceste „prestaţii necesare”. Astfel, la momen-
tul negocierii acestui contract, părţile pot adăuga 
obligaţii suplimentare de natură a mări obligaţiile 
debitorului, precum înţelegerea părţilor conform 
căreia întreţinutului i se va asigura un număr 
de sejururi/concedii pe an sau asigurarea unui 
anumit nivel de confort/lux cu care întreţinu-
tul a fost obişnuit, punerea la dispoziţie a unui 
mijloc de transport ş.a.m.d. Conform aceloraşi 
principii, trebuie admisă ca fi ind posibilă şi ipo-
teza în care sarcina întreţinătorului devine mai 
puţin oneroasă, iar întreţinutul dispune de unele 
dintre resursele materiale necesare întreţinerii. 
Spre exemplu, situaţia în care întreţinutul are în 
gospodăria sa ţărănească resursele alimentare 
(păsări, animale, o grădină ce poate genera sufi ci-
ente legume ş.a.m.d.) şi nu urmăreşte procurarea 
acestor alimente de către întreţinător, ci doreşte 
ca debitorul să folosească resursele alimentare 
puse la dispoziţie de către însuşi creditorul obli-
gaţiei şi asigurarea că întreţinutul va avea la dis-
poziţia sa toate cele necesare traiului. 3

2 Art. 2.257 
„Întinderea obligaţiei de întreţinere
(1) Debitorul întreţinerii datorează creditorului prestaţii stabilite în mod echitabil ţinându-se seama de valoarea capitalului şi 

de condiţia socială anterioară a creditorului.
(2) Debitorul este obligat în special să asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei 

locuinţe corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală.
(3) În cazul în care întreţinerea are caracter viager sau atunci când creditorul decedează în cursul duratei contractului, 

debitorul are obligaţia să îl înmormânteze.
(4) Întreţinerea continuă a fi  datorată în aceeaşi măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit 

capitalul a pierit total sau parţial ori şi-a diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreţinerii nu este ţinut să 
răspundă.

(5) Clauza prin care creditorul întreţinerii se obligă la prestarea unor servicii este considerată nescrisă.”
3 Recomandăm însă stipularea că, în ipoteza în care întreținutul nu va mai dispune de aceste resurse (de exemplu, din cauza 

survenirii neputinței fi zice a întreținutului), procurarea alimentelor va deveni sarcina întreținătorului.

În opinia noastră, obligaţia notarului public este de 
a pune în vedere persoanei vârstnice posibilitatea 
asistenţei, însă notarul public nu poate obliga per-
soana vârstnică să încheie actul doar asistat. În toate 
cazurile ne afl ăm în prezenţa unui major capabil 
şi cu discernământ, căruia nu-i poate fi  restrânsă 
capacitatea de exerciţiu prin condiţionarea încheie-
rii unor acte de prezenţa autorităţii tutelare. 

În toate cazurile notarul public va face vor-
bire în cuprinsul actului despre aducerea la 
cunoştinţă a posibilităţii asistării şi despre opţiu-
nea persoanei în cauză de a fi  sau a nu fi  asistată.

• Art. 32 dispune obligativitatea transmi-
terii contractului de întreţinere încheiat în 
conformitate cu art. 30. Din formularea textu-
lui se observă că măsura transmiterii contractu-
lui încheiat vizează atât contractul de întreţinere, 
cât şi actele menţionate la alin. (1). Subliniem 
faptul că în cazul contractului de întreţinere un 
exemplar al acestuia va fi  transmis şi atunci când 
persoana vârstnică nu doreşte să fi e asistată la 
încheierea actului, întrucât în conformitate cu 
art. 34 autoritatea tutelară va putea atât să pro-
pună măsurile de executare legală a contractului, 
cât şi să solicite în instanţă „rezilierea” (rezolu-
ţiunea – n.a.) contractului de întreţinere. În fapt, 
autoritatea tutelară are pe lângă atribuţia de con-
siliere şi misiunea de a se asigura că executarea 
contractului se face corespunzător şi ulterior. 

6.  CU PRIVIRE LA OBIECTUL 
CONTRACTULUI 

În conformitate cu art. 2.254 alin. (1) C. civ., 
prin contractul de întreţinere o parte se obligă 
să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al 
unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţine-
rii şi îngrijirii pentru o anumită durată.
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7.  POSIBILITATEA TRANSFORMĂRII 
OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE 
ÎN RENTĂ VIAGERĂ 

Art. 2.261

„(1) Dacă prestarea sau primirea în natură 
a întreţinerii nu mai poate continua din 
motive obiective sau dacă debitorul întreţi-
nerii decedează şi nu intervine o înţelegere 
între părţi, instanţa judecătorească poate să 
înlocuiască, la cererea oricăreia dintre părţi, 
fi e şi numai temporar, întreţinerea în natură 
cu o sumă de bani corespunzătoare.”

După cum arătam anterior, părţile sunt cele 
care stabilesc conţinutul obligaţiei de întreţinere 
şi care hotărăsc ce elemente ale acestei obligaţii 
au caracter determinant pentru întregul contract. 
Având în vedere acestea, precum şi principiul 
pacta sunt servanda, existenţa art. 2.261 poate pro-

duce efecte îngrijorătoare din perspectiva con-
tractanţilor, ei putând să ajungă, dacă instanţa 
apreciază ca fi ind necesar, într-un cu totul alt 
raport contractual decât cel dorit4. Pentru aceste 
motive considerăm că se impune stipularea în 
cuprinsul contractului în mod expres a menţi-
unii cu privire la aducerea la cunoştinţa părţilor 
a prevederilor art. 2.261 şi a explicării efectelor 
acestuia de către notarul public instrumentator.

8. IPOTECA LEGALĂ

În ceea ce priveşte garanţia legală a executării 
obligaţiei de întreţinere, art. 2.256 face trimitere 
la art. 2.249 din materia contractului de rentă 
viageră, întreţinutul fi ind benefi ciarul unui pri-
vilegiu5 (în cazul bunurilor mobile) sau al unei 
ipoteci legale (în cazul bunurilor imobile). La 
fel ca în cazul contractului de rentă viageră, în 

4 Spre exemplu, speța despre care făceam vorbire în care întreținutul deține resursele fi nanciare necesare îngrijirii având însă 
nevoie efectivă de folosirea acestor resurse de către debitor în sensul de a le folosi pentru a-i procura și pune la dispoziție toate 
cele necesare, a angaja personal care să presteze servicii de menaj și îngrijire și a se asigura că aceste prestații sunt îndeplinite la 
timp și corespunzător ș.a.m.d. Trebuie admis faptul că în această situație transformarea întreținerii în rentă nu reprezintă în niciun 
caz un deziderat din partea întreținutului, acesta trebuind însă să fi e informat în legătură cu posibilitatea conferită instanței de a 
dispune într-o asemenea manieră.

5 Creanţa vânzătorului neplătit pentru preţul bunului mobil vândut unei persoane fi zice este privilegiată cu privire la bunul 
vândut, cu excepţia cazului în care cumpărătorul dobândeşte bunul pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi.
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conformitate cu alin. (2) al art. 2.249 nu mai este 
necesară declararea de către părţi a sumei de 
bani prin care se evaluează obligaţia de întreţi-
nere pentru înscrierea ipotecii.

În conformitate cu art. 2.386 alin. (4) C. civ., 
„cel care a înstrăinat un imobil în schimbul între-
ţinerii, asupra imobilului înstrăinat, pentru plata 
rentei în bani corespunzătoare întreţinerii neexe-
cutate; dreptul de proprietate al debitorului între-
ţinerii nu se va înscrie în cartea funciară decât 
odată cu această ipotecă” (subl. n.), dispozi-
ţiile art. 2.249 aplicându-se în mod corespunză-
tor; trebuie subliniat faptul că dreptul de ipotecă 
legală ce ia naştere în cazul contractului de între-
ţinere are, în viziunea legiuitorului, un caracter 
special faţă de celelalte ipoteci legale, întrucât 
în acest caz legiuitorul condiţionează înscrierea 
în cartea funciară a dreptului de proprietate în 
favoarea debitorului de înscrierea concomitentă 
a ipotecii legale ce garantează obligaţia de întreţi-
nere. Având în vedere faptul că această prevedere 
are un caracter excepţional (este singura ipotecă 
legală de a cărei înscriere depinde însăşi înscrie-
rea dreptului de proprietate – vânzătorul, cei ce 
împrumută o sumă de bani pentru achiziţionarea 
unui imobil, benefi ciarii sultei rezultate din partaj, 
arhitecţii şi antreprenorii, cei supuşi la plata lega-

tului nefi ind supuşi unei condiţionări similare), se 
ridică problema în ce măsură mai sunt incidente 
prevederile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 7/1996 
în conformitate cu care „în toate cazurile când 
prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o 
ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept 
sau creanţe, acestea se vor înscrie din ofi ciu în 
cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care 
părţile renunţă în mod expres la acest bene-
fi ciu; [...]” (subl. n.). În ceea ce ne priveşte, apre-
ciem faptul că, după cum chiar alin. (6) mai sus 
menţionat punctează, ipoteca legală reprezintă un 
benefi ciu şi nu o obligaţie, benefi ciu la care cel 
îndreptăţit, respectiv creditorul întreţinerii poate 
renunţa în mod expres6 dacă doreşte acest lucru. 
Cu toate acestea, maniera în care a fost formulat 
art. 2.386 alin. (4) este de natură a determina solu-
ţia respingerii cererii de intabulare în cartea funci-
ară în cazul în care se solicită înscrierea dreptului 
de proprietate fără înscrierea corelativă a ipotecii 
legale. În lipsa unui text expres care să concilieze 
aceste texte legale în mod explicit, recomandăm 
ca în cuprinsul contractelor de întreţinere să nu 
se facă uz de posibilitatea renunţării la benefi ciul 
ipotecii legale. 

Notar public Maria CAZAN
Camera Notarilor Publici Bucureşti

6 Vezi art. 2.428 alin. (2) lit. e) care prevede posibilitatea creditorului de a renunța expres sau tacit la ipotecă.
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Despre limitele capacităţii 
de folosinţă a persoanei juridice 

fără scop patrimonial. 
Această persoană poate 

încheia un contract de întreţinere?  

În
speţă, o asociaţie nonprofi t, persoană juridică 
română – Asociaţia Serviciului de Ajutor Mal-
tez din România – şi-a manifestat intenţia de a 

încheia, în calitate de întreţinător, un contract de întreţinere 
cu o persoană vârstnică; acestei persoane i se vor asigura cele 
necesare traiului în schimbul unui imobil, pe care persoana 
vârstnică îl va transmite întreţinătorului în proprietate. În acest 
context, problema care se pune este dacă asociaţia respec-
tivă poate avea calitate de debitor în contractul de întreţinere. 

Din informaţiile cu privire la Asociaţia Serviciului de Ajutor 
Maltez din România, existente pe site-ul www.maltez.ro, am afl at 
că aceasta este constituită ca o asociaţie nonprofi t, organizaţie 
neguvernamentală, care desfăşoară programe în benefi ciul celor 
afl aţi în nevoie – vârstnici, bolnavi, persoane cu dizabilităţi şi alte 
grupuri vulnerabile. Obiectivul asociaţiei constă în dezvoltarea şi 
implementarea unor servicii sociale pentru reducerea vulnerabili-
tăţii persoanelor afl ate în situaţii de risc. Prin programele derulate, 
asociaţia are drept scop creşterea calităţii vieţii persoanelor vârst-
nice prin urmărirea a două aspecte principale: îngrijire pentru 
compensarea neputinţei fi zice şi fi nanciare – internare în cămine, 
îngrijire la domiciliu, inclusiv procurare de mâncare caldă ş.a. –, 
precum şi organizarea de activităţi sau companie pentru alunga-
rea singurătăţii şi creşterea în crederii în sine (cluburi de vârstnici, 
vizite, spectacole, pelerinaje, asistenţă spirituală, excursii etc.).

Cât priveşte statutul organizaţiilor neguvernamentale, 
cum este şi cazul Asociaţiei Serviciului de Ajutor Maltez din 
România, acestea se pot organiza sub forma unei asociaţii 
cu personalitate juridică şi scop nelucrativ, în conformitate 
cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fun-
daţii; aceste entităţi se înscriu în Registrul asociaţiilor şi fun-
daţiilor din circumscripţia judecătoriei în raza căreia se afl ă 
sediul acestui organism. 
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Prin urmare, deşi aceste structuri nu au drept 
scop obţinerea profi tului, este necesară fi nan-
ţarea lor prin venituri obţinute din alte surse 
decât cele de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale, cum ar fi , de exemplu: a) cotizaţiile mem-
brilor; b) dobânzile şi dividendele rezultate din 
plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
c) dividendele societăţilor comerciale înfi in-
ţate de aceste asociaţii sau de federaţii; d) veni-
turi realizate din activităţi economice directe; 
e) donaţii, sponsorizări sau legate; […] g) alte 
venituri prevăzute de lege (art. 46 din ordo-
nanţă). 

Analizând problema din perspectiva Legii 
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, constatăm că per-
soana vârstnică are posibilitatea de a se interna 
la un cămin de bătrâni, cu plata unei contribu-
ţii băneşti lunare suportate de ea însăşi sau de 
susţinătorul legal al acesteia (art. 102). Astfel, 
„(1) persoanele vârstnice care dispun de veni-
turi proprii au obligaţia de a plăti o contribu-
ţie lunară pentru asigurarea serviciilor de îngri-
jire personală la domiciliu şi pentru asistarea 
şi îngrijirea în centre rezidenţiale, stabilită de 
către autorităţile administraţiei publice locale 
sau furnizorii privaţi care le administrează […]. 

(2) În situaţia în care persoana vârstnică nu are 
venituri sau nu poate achita integral contribuţia 
lunară, suma aferentă acesteia sau diferenţa până 
la concurenţa valorii integrale a contribuţiei se 
asigură de către susţinătorii legali ai persoa-
nei vârstnice, în conformitate cu nivelul veni-
turilor acestora, calculat pe membru de familie, 
în cuantumul prevăzut de lege” (subl. n.). Pentru 
cazurile excepţionale când persoanele vârstnice 
nu au venituri și nici susţinători legali, acestea 
nu vor datora contribuţia lunară care va fi  asigurată din 

bugetele locale, în limitele hotărâte de autorităţile admi-
nistraţiei publice locale [alin. (3) din acelaşi articol]. 

Art. 36 alin. (2) din aceeaşi lege arată că 
benefi ciarii serviciilor de îngrijire personală 
sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabi-
lităţi şi bolnavii cronici, iar furnizorii de servi-
cii sociale sunt persoane fi zice sau juridice, de 
drept public ori privat. Printre furnizorii privaţi 
de servicii sociale se numără: „a) organizaţi-
ile neguvernamentale, respectiv asociaţiile 
şi fundaţiile; b) cultele recunoscute de lege; 
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c) persoanele fi zice autorizate în condiţiile legii; 
d) fi lialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţi-
ilor internaţionale recunoscute în conformitate 
cu legislaţia în vigoare […]” (subl. n.) [aşa cum 
prevede art. 37 alin. (3)].

De altfel, art. 27 din Legea nr. 17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, 
reia de principiu reglementarea la care ne-am 
referit, arătând că asistenţa socială se acordă 
la cererea persoanei vârstnice interesate, a 
reprezentantului legal al acesteia, a instanţei 
judecătoreşti, a personalului de specialitate din 
cadrul consiliului local, a poliţiei, a organizaţiei 
pensionarilor, a unităţilor de cult recunoscute în 
România sau a organizaţiilor neguvernamen-
tale care au ca obiect de activitate asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice.

Reglementările mai sus citate se referă la 
benefi ciarii serviciilor de asistenţă socială indife-
rent dacă aceştia au sau nu venituri, la furnizorii 
acestor servicii şi la condiţiile în care se acordă 
asistenţă socială, dar nu sunt de natură să solu -
ţioneze problema pusă în discuţie, întrucât 
reglementează doar sfera asistenţei legale a 
persoanelor vârstnice.

Potrivit Legii nr. 292/2011, cererea pentru 
acordarea de servicii sociale se adresează în 
principiu serviciului public de asistenţă socială 
organizat în subordinea autorităţilor administra-
ţiei publice locale, dar poate fi  trimisă şi direct 
către un furnizor privat de servicii sociale; în 
acest caz, dacă se încheie un contract de pre-
stări servicii cu solicitantul, furnizorul are obli-
gaţia de a informa, în scris, autoritatea adminis-
trativ-teritorială pe a cărei rază îşi are domiciliul 
sau reşedinţa benefi ciarul serviciului respectiv 
[art. 44 alin. (2) şi (3)]. 

Prin urmare, acordarea serviciilor sociale se 
realizează, de regulă, prin contract de prestări 
servicii încheiat în temeiul legii între furnizorul 
de servicii sociale şi benefi ciar – în care se 
stipulează ce servicii îi vor fi  acordate ultimului, 
care sunt drepturile şi obligaţiile părţilor, pre-
cum şi condiţiile de fi nanţare (art. 45); serviciile 
sociale obţinute pe bază de contract în condiţiile 
arătate nu pot fi  decât cu titlu oneros, întrucât 
se obţin în schimbul unei sume de bani care se 

datorează lunar sau, în lipsă de mijloace mate-
riale şi de susţinători legali, prin obţinerea unei 
fi nanţări din partea bugetului unităţii adminis-
trativ-teritoriale.

În opinia noastră, nimic nu l-ar putea împie-
dica pe benefi ciarul care nu dispune de o sumă 
de bani cu care să plătească periodic serviciile de 
îngrijire ce-i sunt acordate şi nici nu are vreun 
susţinător legal care să le plătească să acopere 
valoarea acestor servicii transmiţând către pre-
stator dreptul de proprietate asupra unui bun/
bunuri ce-i aparţine/aparţin. 

Rezumând cele de mai sus, primul comen-
tariu pe care îl facem este că, dacă o persoană 
vârstnică necesită îngrijire şi întreţinere, această 
împrejurare poate fi  sesizată nu doar de cel în 
cauză sau de reprezentantul său legal (tutorele, 
în cazul persoanei puse sub interdicţie sau un 
curator special), ci şi de organe ale statului – cum 
sunt instanţa judecătorească, personalul de spe-
cialitate din cadrul consiliului local, poliţia, pre-
cum şi persoanele juridice de drept privat cum 
sunt unităţile de cult recunoscute în România.

A doua constatare se referă la entităţile pre-
statoare de servicii de asistenţă pentru persoane 
vârstnice afl ate în difi cultate care, de regulă, 
îşi îndeplinesc menirea, ca urmare a executării 
unei obligaţii legale sau obţinerii unei apro-
bări; dacă (1) persoana vulnerabilă nu poate 
plăti suma de bani necesară pentru servici-
ile de îngrijire şi întreţinere de care are nevoie, 
(2) această obligaţie neputând fi  executată nici de 
altă persoană şi (3) nici nu îndeplineşte condiţiile 
de a fi  fi nanţată din bugetul local, dar se găseşte 
în situaţia de a executa uno ictu obligaţiile ce-i 
revin, prin transmiterea dreptului de proprietate 
asupra unui bun, între părţi se poate încheia un 
contract de întreţinere; în baza contractului, în 
schimbul acelei unice prestaţii, persoana juridică 
având ca obiect asigurarea de servicii sociale se 
va obliga să-l îngrijească şi să-l întreţină pe cel 
în cauză, în unitatea specializată, până la decesul 
său. 

Contractul de întreţinere se încheie în formă 
solemnă, autentifi carea sa de către notarul public 
fi ind necesară ad validitatem (art. 2.255 C. civ.). 
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menea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz 
de boală şi suportarea cheltuielilor de înmor-
mântare.

De principiu, întreţinerea are un pregnant 
caracter intuitu personae, fi ind încheiată mai ales în 
considerarea persoanei întreţinătorului. În opi-
nia noastră, o entitate acreditată ca prestatoare 
de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice 
poate încheia un contract în care să aibă calitate 
de întreţinător, întrucât este aptă, este califi cată 
să execute toate obligaţiile pe care legea le stabi-
leşte în sarcina întreţinătorului. 

Reglementările referitoare la contractul de 
întreţinere se completează cu reguli incidente în 
materia rentei viagere, dispoziţiile art. 2.243 – 
2.247, 2.249, 2.251 alin. (1) şi art. 2.252 apli-
cându-se întreţinerii în mod corespunzător.  

În privinţa executării contractului de întreţi-
nere, dacă la încheierea lui, potrivit art. 33 din 
Legea nr. 17/2000, a participat un reprezentant 
al autorităţii tutelare, acestei entităţi îi revine 
obligaţia de a supraveghea modul în care cocon-
tractantul îşi execută obligaţia asumată. Oricărei 
persoane fi zice sau juridice interesate îi revine 
dreptul să aducă la cunoştinţa autorităţii tute-
lare a consiliului local în a cărui rază teritorială 
domiciliază persoana vârstnică neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare de către 
întreţinător a obligaţiei sale de întreţinere şi 
de îngrijire; autoritatea tutelară se poate sesiza 
şi din ofi ciu. În condiţiile legii, pe baza unei 
anchete sociale, autoritatea tutelară va propune 
măsurile necesare pentru executarea stipulaţii-
lor înscrise în actul juridic încheiat, având chiar 
puterea să ceară instanţei judecătoreşti, în 
nume propriu şi în interesul persoanei între-
ţinute, rezilierea contractului de întreţinere 
[art. 34 alin. (2)]1. 

Rolul autorităţii tutelare nu se rezumă doar 
la autentifi carea contractului de întreţinere, ci 
prezenţa unui reprezentant al acestei entităţi va 
fi  necesară şi dacă alte contracte, cum ar fi  vân-
zarea, schimbul, renta viageră etc. sunt încheiate 
cu acelaşi scop. 

1 În cadrul contractului de prestări servicii, ambele obligații se execută repetitiv, succesiv, astfel încât sancțiunea aplicabilă este 
rezilierea. La întreținere, obligația debitorului se execută succesiv, iar după unele opinii, încontinuu. În contractul de întreținere, în 
schimbul îngrijirii și întreținerii creditorului, acesta transmite proprietatea unui bun sau un capital, obligație care se execută uno 
ictu, motiv pentru care executarea necorespunzătoare sau neexecutarea ei de către întreținător va fi  sancționată cu rezoluțiunea. 
Pentru efectele diferite produse de rezoluțiune și reziliere, a se vedea art. 1.554 C. civ. 

Pentru a determina natura juridică a con-
tractului ce urmează să se încheie între per-
soana vârstnică, pe de o parte, şi persoana 
juridică, pe de alta, observăm că în Codul 
civil întreţinerea este defi nită, în principiu, 
ca fi ind un contract cu titlu oneros prin care 
în schimbul unui capital de orice natură, o 
parte, întreţinătorul, se obligă să efectueze 
în folosul celeilalte părţi (sau al unui anumit 
terţ desemnat de către aceasta) prestaţiile 
necesare întreţinerii şi îngrijirii (art. 2.254). 

Dacă prestarea de servicii este un con-
tract comutativ – căci la momentul încheierii 
sale, existenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor 
este certă, iar întinderea acestora este determi-
nată –, întreţinerea este un contract aleato-
riu care, prin natura lui sau prin voinţa părţilor, 
oferă cel puţin uneia dintre părţi şansa unui 
câştig şi o expune totodată la riscul unei pier-
deri, ce depind de un eveniment viitor şi incert 
(art. 1.173). În cazul pe care îl analizăm, eveni-
mentul viitor şi incert îl reprezintă modul în care 
va evolua starea sănătăţii persoanei ocrotite, la 
încheierea contractului neputând fi  apreciată 
contravaloarea îngrijirii şi întreţinerii ce se va 
presta în favoarea acesteia; viaţa îndelungată şi 
starea precară de sănătate ar putea, la un moment 
dat, să depăşească valoarea imobilului pe care 
persoana l-a transmis către debitorul obligaţiei. 

Contractul de întreţinere se poate încheia 
pentru o anumită durată sau, dacă această durată 
nu s-a prevăzut în contract ori s-a stipulat doar 
caracterul viager, întreţinerea se datorează pe 
toată viaţa creditorului. În privinţa întinderii 
obligaţiei, art. 2.257 prevede că debitorul între-
ţinerii datorează creditorului prestaţii stabilite 
în mod echitabil, ţinându-se seama de valoarea 
capitalului şi de condiţia socială anterioară a cre-
ditorului. Debitorul este obligat în special să asi-
gure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţă-
minte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe 
corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de ase-
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În încheiere apreciem că Asociaţia Serviciului 
de Ajutor Maltez se poate încadra în cerinţele 
legale necesare pentru a acorda întreţinere şi 
îngrijire unei persoane vârstnice, din moment ce 
este acreditată pentru a presta astfel de servicii; 
asociaţia poate avea nu doar calitate de prestator 
de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice, 
ci şi calitate de întreţinător sau, după caz, de 
debirentier – contract a cărui natură juridică va 
fi  stabilită de notarul public căruia i se va solicita 
autentifi carea actului. De altfel, soluţia reiese şi 
din interpretarea unor reglementări din materia 
rentei viagere, care se referă la situaţia în care 
debitorul intră în lichidare; or, de principiu, 
doar o persoană juridică de drept privat, afl ată în 
situaţia de a-şi înceta activitatea – deci a înceta să 
existe prin efectul dizolvării – intră în lichidare, 
în vederea valorifi cării activului şi a plăţii pasivu-
lui [art. 248 alin. (1) raportat la art. 245]. Aşadar, 
persoana juridică la care ne referim ar putea avea 
calitate de întreţinător.

Problema care rămâne de rezolvat este dacă 
persoana juridică în cauză desfăşoară şi activităţi 
productive, căci acestea sunt de natură a contri-
bui la obţinere de venituri; cerinţa va fi  acope-
rită de asemenea dacă persoana juridică cu scop 
nepatrimonial încheie contracte de prestări ser-
vicii, în condiţiile Legii nr. 292/2011, cu titlu 
oneros. În schimb, cerinţa nu este îndeplinită 
dacă aceste prestări sunt acordate doar cu titlu 

gratuit, pentru persoane lipsite de mijloace 
fi nanciare sau a căror familie nu poate acoperi 
costul întreţinerii. Determinarea acestei împre-
jurări este necesară pentru a se stabili capaci-
tatea persoanei juridice care nu are scop 
lucrativ de a încheia contracte – altele decât cele 
necesare activităţii obişnuite – în scopul obţine-
rii unor venituri. Potrivit art. 206 C. civ., per-
soanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar 
acele drepturi şi obligaţii civile care sunt nece-
sare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, 
actul de constituire sau statut. Dacă veniturile 
obţinute de această asociaţie se limitează la con-
tribuţia bugetară, sponsorizări, cotizaţii, donaţii 
şi legate, este sigur că ele pot încheia contracte 
comutative şi pot benefi cia de liberalităţi, dar 
este discutabil dacă ar putea încheia un contract 
aleatoriu – în care există nu doar şansa unui câş-
tig, ci şi riscul unei pierderi. Nu este exclus însă 
ca din analiza cazului în speţă să reiasă că eventu-
ala pierdere ar putea fi  preluată de asociaţie, fi ind 
evidenţiată în bugetul de venituri şi cheltuieli la 
capitolul ajutorare persoane fără mijloace fi nanciare 
sau în altă modalitate. În schimb, actul juridic 
încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 206 mai 
sus citate va fi  lovit de nulitate absolută. 

Doina DUNCA 
Director al Direcţiei juridice, legislaţie 

şi studii notariale a UNNPR
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perioada 23 – 26 noiembrie 2017, la Centrul de 
Conferinţe „Auditorium” din bulevardul Theodor 
Pallady nr. 40G, sectorul 3, municipiul Bucureşti, 

a avut loc cel de-al XIV-lea Congres al Notarilor Publici din 
România, fapt care s-a bucurat de o largă audienţă naţională şi 
internaţională de profi l la cel mai înalt nivel.

Temele principale de discuţie ale congresului au fost „Casa de 
Pensii a Notarilor Publici – garanţia retragerii liniştite din pro-
fesie” şi „Pregătirea profesională continuă a notarilor publici – 
obiectiv prioritar al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România”.

De asemenea, pe ordinea de zi a lucrărilor acestui congres 
au stat:

1. validarea rezultatelor alegerilor pentru funcţiile eligibile de 
la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România;

2. aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România pentru perioada 
2016 – 2017;

3. aprobarea Raportului Comisiei de cenzori a Uniunii Naţio-
nale a Notarilor Publici din România cu privire la execuţia buge-
tară şi descărcarea de gestiune pentru perioada 2015 – 2017;

4. prezentarea rapoartelor de activitate ale entităţilor din 
cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pen-
tru perioada 2016 – 2017;

5. ratifi carea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Nota-
rilor Publici din România nr. 87/16.XII.2016, prin care s-a 
aprobat completarea art. 22 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale 
a Notarilor Publici din România, publicată în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I;

Luările de cuvânt 
ale unor invitaţi şi participanţi 

la Congresul al XIV-lea 
al Notarilor Publici din România 

(Bucureşti, 23 – 26 noiembrie 2017)

În
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6. ratifi carea Hotărârii Consiliului Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/ 
9.V.2017 privind modifi carea şi completarea 
Codului deontologic al notarilor publici, publi-
cată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I;

7. ratifi carea Hotărârii Consiliului Uniu-
nii Naţionale a Notarilor Publici din România 
nr. 88/16.XII.2016 şi a Hotărârii Consiliului 
Uniunii nr. 25/21.IV.2017, prin care s-a validat 
alegerea membrilor Consiliului de disciplină 
al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din 
România pentru legislatura 1 ianuarie 2017 – 
31 decembrie 2020, în conformitate cu dispozi-
ţiile art. 22 lit. g) din Statutul Uniunii;

8. diverse.

Organizatori ai evenimentului au fost Uniu-
nea Naţională a Notarilor Publici din România 
şi Camera Notarilor Publici Bucureşti.

Aşa cum am menţionat, la eveniment au par-
ticipat distinse personalităţi din cadrul notaria-
tului, înalţi ofi ciali şi invitaţi de prestigiu din ţară 
şi din străinătate, printre care îi amintim pe pro-
fesorul universitar dr. Tudorel Toader, ministrul 
justiţiei, Nicolae Liviu Popa, secretar de stat, 
şi Aurelia Tudose, şef  serviciu profesii juridice 
conexe în cadrul Ministerului Justiţiei, Gabriela 
Firea, primarul general al Capitalei, Robert 
Negoiţă, primarul sectorului 3, şi reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Interne, Cătălin-Aurel 
Giulescu, directorul Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Din cadrul notariatului internaţional au fost 
prezenţi José Manuel Garcia Collantes, preşe-
dintele Consiliului Notariatelor din Uniunea 
Europeană, Daniel-Sedar Senghor, preşedinte 
onorifi c al Uniunii Internaţionale a Notariatului, 
Pierre-Luc Vogel, preşedinte onorifi c al Con-
siliului Superior al Notariatului Francez, Pierre 
Becque şi Alain Moreau, notari onorifi ci, ultimul 
în calitate de reprezentant al Camerei departa-
mentale a notarilor Charente-Maritime şi de 
membru al Consiliului Superior al Arhivelor 
din Franţa, Fabrice Laevens şi Chimene Pottiez, 
notari în cadrul Camerei departamentale a nota-
rilor din Pas-de-Calais, Valeriu Eşanu, notar în 
localitatea Montcornet din Republica Franceză, 
delegat al Consiliului Superior al Notariatului 

Francez în relaţia cu notariatul român, Tamás 
Molnàr, notar în Debrecen, reprezentant al 
Camerei Notarilor din Ungaria, şi Raul Rădoi, 
secretar general al Consiliului Notariatelor din 
Uniunea Europeană. Republica Moldova a fost 
reprezentată de notarii Tatiana Ungureanu, 
Adelina Florea şi Lilia Burac.

În continuare, vom reda principalele idei 
reieşite din cuvântul invitaţilor.

Ministrul justiţiei, Tudorel Toader, a 
ţinut să sublinieze rolul social pe care îl au 
notarii publici din România „în consolidarea 
statului de drept, în validarea şi valorifi carea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe 
care le avem, rol social care este din ce în ce 
mai consistent şi care, în mod fi resc, se afl ă 
într-o evoluţie continuă şi, tot în chip fi resc, 
se afl ă într-un proces ireversibil de moder-
nizare”.

Totodată, domnul ministru a apreciat grija pe 
care notarii o poartă în general „faţă de modul 
de exercitare a profesiei, grijă care, printre altele, 
se concretizează şi prin pregătirea profesională 
continuă […] în cadrul Institutului Notarial 
Român”.

În alocuţiunea sa, domnul ministru a declarat 
deschis, spre satisfacţia audienţei, că activitatea 
notarilor publici din România face parte din pre-
ocupările sale constante, mai ales la nivel forma-
tiv, prin serviciul constituit în cadrul Ministeru-
lui Justiţiei care, în mod special, are atribuţiuni 
legate de profesia notarială. Cu titlu personal, 
apreciind rolul notarului „dincolo de cuvinte 
şi nevoia de consolidare inevitabilă a statutului 
şi de clarifi care a normelor juridice”, ministrul 
justiţiei a subliniat faptul că a înţeles să desem-
neze din rândurile noastre un secretar de stat, pe 
domnul Nicolae Liviu Popa, fost director gene-
ral în cadrul UNNPR, cu care a declarat că are 
o bună colaborare, fi ind „cel mai în măsură să 
transpună şi să transmită la nivelul Ministerului 
Justiţiei problemele reale” pe care notarii le au în 
activitatea zilnică, în tendinţa fi rească de perfec-
ţionare a reglementărilor legale.

În contextul politicii de colaborare institu-
ţională cu UNNPR de care a amintit în luarea 
sa de cuvânt, domnul ministru şi-a arătat totala 
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 disponibilitate de a fi  prezent la întrunirile cole-
giale ale conducerilor camerelor notarilor publici 
şi „de a discuta la nivel strict preventiv” ce tre-
buie făcut ca să fi e evitate anumite consecinţe de 
ordin juridic.

În încheiere, mulţumind pentru invitaţia pri-
mită, ministrul justiţiei a adresat felicitări la nivel 
instituţional pentru ceea ce domnia sa a numit 
„consolidarea profesiei şi încrederea de care se 
bucură notarii publici în societate”, scoţând în 
evidenţă încă o dată rolul social pe care aceştia îl 
exercită în bune condiţii.

Prin alocuţiunea sa, José Manuel Garcia 
Collantes, preşedintele Consiliului Notaria-
telor din Uniunea Europeană (CNUE), s-a 
adresat notarilor români cu apelativul „dragi pri-
eteni” şi a transmis mai întâi un mesaj de satis-
facţie, încântat fi ind să constate că notariatele 
din Europa de Est sunt deja foarte consolidate, 
fapt dovedit cu ocazia congresului la care a fost 
invitat. De asemenea, a apreciat şi participarea 
activă şi constantă a reprezentanţilor notariatu-
lui român în cadrul organismelor notariatului 
european, amintind în acest context faptul că 

dintre cei şapte membri ai Consiliului de admi-
nistraţie actual al CNUE, patru provin din ţări în 
care notariatul a fost restaurat în cursul ultimului 
deceniu al secolului anterior.

În continuare, preşedintele CNUE a ţinut să 
transmită un „mesaj de unitate”. Instituţia pe 
care o conduce, a subliniat domnia sa, „este o 
realitate în care notarii din Uniunea Europeană 
luptă în fi ecare zi, de peste 25 de ani, pen-
tru promovarea recunoaşterii depline, la nivel 
european, a notariatului romano-germanic sau 
a dreptului civil” (subl. n.). Totodată, şi-a declarat 
angajamentul de a îndeplini această sarcină 
într-un singur glas, ocazie cu care a amintit că 
exemplul României în acest scop este unul de 
urmat. În acest context, preşedintele CNUE a 
remarcat în mod special participarea notariatului 
român la cursurile de formare privind Regula-
mentul european în materie de succesiuni şi mai 
ales contribuţia esenţială a acestuia la discuţiile 
pe marginea modifi cării directivei privind cali-
fi cările profesionale din 2013 şi 2014 în cursul 
cărora el a apărat caracterul public al funcţiei 
notariale şi a contribuit astfel la excluderea sa 



EVEN
IM

EN
T

anul XXI
nr. 5

47

din domeniul de aplicare al directivei referitoare 
la profesiile liberale.

Ţinând cont de angajamentul notariatului 
român în promovarea recunoaşterii depline a 
dreptului civil ca bază a notariatului european, 
José Manuel Garcia Collantes a remarcat reuşita 
în recunoaşterea unicităţii şi esenţei notariatului 
de tip latin, confi rmată inclusiv prin directiva 
privind califi cările profesionale evocată, dar şi, 
mai recent, prin Hotărârea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene din luna martie a anului 2017 
în „cazul Piringer”. În continuare, preşedintele 
CNUE a afi rmat că „această hotărâre stipulează 
cu o claritate absolută că funcţia notarială este 
în serviciul intereselor generale şi că este vorba 
despre o funcţie publică înfi inţată de Stat, că 
acesta din urmă ne încredinţează garantarea 
legalităţii actelor juridice în care intervenim şi pe 
care le înzestrăm cu autenticitate. Iar caracterul 
funcţiei publice este cel care justifi că restricţiile 
selecţiei, numărul programat de notari, tariful 
fi x al remuneraţiei (aşa cum stipulează hotărâ-
rea), precum şi alte limite care există şi care ne 
diferenţiază net de profesiile liberale”.

În fi nal, preşedintele CNUE a ţinut să su bli-
nieze că „avem în faţă o sarcină onorabilă: să 
construim o Europă a oamenilor, cea pe care o 
plăsmuim în fi ecare zi în birourile noastre nota-
riale când sprijinim clienţii care vin dintr-un alt 
stat al Uniunii Europene decât al nostru. Nu ştiu 
ce se va întâmpla cu Europa politică şi cu viito-
rul ei. Dar Europa oamenilor, Europa cetăţeni-
lor este o realitate. Într-o Europă fără frontiere, 
cetăţenii se deplasează şi realizează numeroase 
tranzacţii juridice în afara ţărilor lor de naţiona-
litate. Iar noi, notarii, trebuie să fi m în măsură 
să canalizăm viaţa lor privată pe o cale legală. 
Construirea Europei zi după zi, tocmai acesta 
este scopul. Sau cum îmi place să spun construirea 
Europei cotidianului. Iar toate acestea ne impun 
să depunem eforturi mari de formare, coordo-
nare între noi şi deschidere către notariatele din 
mediul nostru, cu generozitate şi fără spirit naţi-
onalist. Suntem cu toţii europeni. Asta ar trebui 
să constituie ambiţia şi visul nostru” (subl. n.).

José Manuel Garcia Collantes a subliniat că 
este important să nu se piardă niciodată din 
vedere acest obiectiv, invitând conducătorii 

notariatului din România „să continue să lupte 
pentru acest obiectiv şi să-l susţină aşa cum au 
făcut-o întotdeauna în mod remarcabil”.

Alocuţiunea preşedintelui CNUE a luat 
sfârşit printr-un apel-angajament adresat 
tuturor notarilor, acela de a prezerva esenţa 
notariatului care consistă în fi delitatea faţă 
de autenticitate şi adevăr, lucru care se poate 
realiza prin strădania fi ecăruia dintre noi de 
a ne aprecia funcţia şi de a o exercita corect 
în fi ecare zi a vieţii noastre.

Preşedintele onorifi c al Uniunii Interna-
ţionale a Notarilor (UINL), Daniel-Sedar 
Senghor, şi-a început alocuţiunea prin reme-
morarea momentului de acum mai bine de 20 
de ani al primirii Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România ca membru al UINL, mai 
exact în data de 28 mai 1997 în Santo-Domingo, 
eveniment la care şi domnia sa a participat.

Preşedintele onorifi c al UINL a ţinut să evoce 
memoria prietenilor săi notari români care acum 
nu mai sunt în viaţă, amintindu-i în mod special 
pe domnii Petru Tănase şi Mărgărit Muşat.

Referindu-se la Uniunea Internaţională a 
Notarilor în cifre, Daniel-Sedar Senghor a men-
ţionat că UINL – din care face parte şi Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România de 
peste 20 de ani – include în prezent 87 de state, 
dintre care 15 sunt parte în G20, iar 22 fac parte 
din cele 28 de state membre ale Uniunii Euro-
pene. De altfel, UINL va sărbători vârsta rotundă 
de 70 de ani pe data de 2 octombrie în anul 2018.

Totodată, a mai arătat că Uniunile Notariate-
lor membre ale UINL sunt în prezent în număr 
de 40 în Europa, 22 în America, 19 în Africa şi 6 
în Asia şi, pe deasupra, multe alte cereri de ade-
rare sunt în curs de pregătire. Cele 87 de notari-
ate membre reprezintă între 300.000 şi 400.000 
de notari de pe 5 continente, asistaţi de peste 2 
milioane de colaboratori, pe care domnia sa îi 
consideră „apărători ai dreptului păcii”, cu refe-
rire la misiunea lor de prevenire a confl ictelor.

Preşedintele onorifi c al UINL a evidenţiat că, 
statistic vorbind, toţi aceşti notari „redactează 
în fi ecare an peste 400 de milioane de docu-
men te publice, ce reprezintă tot atâtea contribuţii 
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printre care cea a contestării ideologice a înseşi 
utilităţii serviciului furnizat de actul public către 
societate, subînţelegând aici, în consecinţă, şi 
utilitatea profesiei care îl emană. În continuare, 
a vorbit despre motivaţiile pur ideologice, „insti-
tuţia notarială făcându-se vinovată în principal de 
faptul că este necunoscută de principala putere 
economică a lumii, pentru care nu au valoare 
decât propriile produse” (subl. n.). În acest sens, 
Daniel-Sedar Senghor a declarat că „este impor-
tant deci să se distrugă ceea ce poate fi  văzut 
ca obstacol în faţa ambiţiilor de supremaţie, în 
special dacă instrumentul preconstitutiv al unei 
probe ce poate preveni un confl ict, şi anume 
actul notarial, pune piedici ambiţiilor hegemo-
nice ale multinaţionalelor din domeniul juridic”.

Amintind de infl uenţa în rândul instituţiilor 
fi nanciare internaţionale, preşedintele onorifi c al 
UINL a arătat că „adversarul orientează politi-
cile economice prin intermediul condiţionalităţii 
şi al instrumentelor de tip Doing Business ce, până 
de foarte curând, nu ţineau cont decât de cos-
turile şi de timpii necesari intervenţiilor noastre 
pentru a impune politici nefaste de dereglemen-
tare”. În acest sens, a amintit cele petrecute în 
ultimii ani în profesia notarială din Benelux, 
Franţa, Italia, Republica Cehă, Columbia sau 
Japonia, dar şi din ţări din Africa.

Cu toate acestea, Daniel-Sedar Senghor a 
constatat că, din fericire, „notarii nu sunt com-
plet lipsiţi de apărare în faţa acestui tip de agre-
siune ale cărei natură şi strategie au dimensiuni 
planetare. Mai întâi, pentru că argumentaţia este 
simplistă şi poate fi  cu uşurinţă răsturnată, cu 
condiţia ca dezbaterea să se înscrie pe terenul 
bunei-credinţe, lucru care, din păcate, se întâm-
plă din ce în ce mai puţin. Apoi, dar mai ales, 
pentru că într-o lume care îşi pierde reperele 
ideologice şi unde contează numai performanţa 
economică, nu avem a ne teme să acceptăm 
provocarea, comparând performanţa sistemului 
nostru de drept continental cu cea a agresoru-
lui”.

Din acest motiv, în timpul mandatului său de 
preşedinte al Uniunii, a fost instituit un grup de 
lucru însărcinat să evalueze costul macroecono-
mic raportat la PIB al absenţei instrumentelor 
legale publice din marile state ce aplică dreptul 

remarcabile în serviciul păcii”; a arătat, cu satis-
facţie vădită, că acest lucru demonstrează pro-
gresul notariatului romano-germanic sau de tip 
latin, dovadă fi ind şi faptul că mai multe ţări l-au 
implementat recent, ca urmare a interesului arătat 
faţă de organizarea ori îmbunătăţirea sistemului 
de drept.

Apoi, Daniel-Sedar Senghor a subliniat cu 
tărie „contribuţia indispensabilă a notarilor, 
delegaţi de Stat, pentru a satisface nevoile în 
continuă creştere ale societăţii, în termeni de 
securitate juridică, de transparenţă” şi de ceea ce 
domnia sa a numit dejudiciarizarea relaţiilor con-
tractuale, spre marele benefi ciu al utilizatorilor. 
Apoi a vorbit despre un aşa-zis statut special 
al notarului, acela de „funcţionar public numit 
şi controlat de Stat, dar şi de profesie liberală, 
exercitată cu titlu privat”, ceea ce face din notar 
o veritabilă placă turnantă între sfera publică şi 
cea privată, între Stat şi cetăţeni.

Preşedintele onorifi c al UINL a evocat în 
acest context faptul că „actualizarea perma-
nentă a cunoştinţelor şi califi carea profesio-
nală continuă capătă un aspect primordial în 
acest moment de accelerare fără precedent 
a operei legislative care, şi ea, ţine pasul cu 
multă greutate progresului tehnologic”.

În acest sens a subliniat meritul unui mare 
notar argentinian, José Adrian Negri şi al omo-
logului său spaniol, Rafael Nuñez Lagos, care 
şi-au dat seama, la fi nele celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, de utilitatea unei instituţii internaţi-
onale ce ar permite notarilor din lumea întreagă 
să facă schimb de experienţă într-un cadru de 
cooperare şi îmbunătăţire a practicii profesio-
nale, cu ocazia primului Congres care a avut loc 
în anul 1948. Ulterior, 27 de ani mai târziu, în 
anul 1975, Uniunea Internaţională şi-a format 
o Comisie de Cooperare Internaţională, care a 
primit ca atribuţie această concertare, pregătind, 
începând cu fi nele anilor 1980, admiterea noilor 
membri, asociaţii de notari, printre care şi ţara 
sa natală, Senegal, în anul 1989 şi România, opt 
ani mai târziu.

Mai apoi, domnia sa a amintit ideile ultrali-
berale de dereglementare caracteristice acestui 
al treilea mileniu, fapt ce a adus noi provocări, 



EVEN
IM

EN
T

anul XXI
nr. 5

49

cutumiar şi cel al asigurărilor de risc juridic, 
pentru a avea un instrument de export al siste-
mului nostru şi pentru a inversa presiunea. Prin 
urmare, trebuie să înţelegem că, „datorită naturii 
mondiale a contestaţiei orientate contra utilităţii 
actului pe care notarii publici din România au 
jurat să îl producă cu onoare şi respectând reguli 
foarte stricte, riposta nu poate fi  exprimată vala-
bil decât în acelaşi ordin de mărime”.

Spre fi nal, după ce a făcut o scurtă prezentare 
a modului de organizare şi funcţionare a UINL, 
Daniel-Sedar Senghor a ţinut să remarce con-
tribuţiile excelente şi foarte apreciate ale nota-
rilor publici români care fac parte din diversele 
comisii ale instituţiei notariale internaţionale şi 
a lansat un apel, cu ocazia celui de-al XIV-lea 
Congres al UNNPR, către tinerele talente ale 

notarilor români să se înscrie în număr cât mai 
mare în comisiile şi în grupurile de lucru ale 
UINL. Totodată, a invitat tinerii să se înscrie ca 
„membri individuali” ai Uniunii cu îndemnul de 
a participa şi la Universităţile Uniunii Internaţi-
onale a Notarilor, vara viitoare urmând să aibă 
loc la Roma o astfel de universitate. Pentru mai 
multe informaţii în acest sens a indicat consulta-
rea site-ului web uinl@uinl.org.

În încheiere, după ce a mulţumit pentru aten-
ţia acordată discursului său, preşedintele onori-
fi c al UINL s-a adresat către „dragii săi confraţi 
şi prieteni” prezenţi la Congresul UNNPR, ară-
tându-şi plăcerea că s-a întors „în acest frumos 
oraş Bucureşti” pe care îl găseşte, faţă de prima 
sa vizită de acum 20 de ani, „transformat în mod 
remarcabil într-o capitală ultramodernă”.
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REZUMATUL PREZENTĂRII

I. INTRODUCERE

II.  NOTARUL PUBLIC ROMÂN 
ŞI ACTIVITATEA NOTARIALĂ ÎN ROMÂNIA

1.  Prezentarea sistemului notarial român 
(statut, competenţe etc.)

2. Succese și ameninţări

III.  PREZENTAREA PRIORITĂŢILOR EUROPENE 
ALE DELEGAŢILOR

1.  Impactul noutăţilor legislative ale UE 
asupra notariatelor membre

2. Subiecte urmărite îndeaproape

3. Opinii privind funcţionarea CNUE

I. INTRODUCERE

Stimaţi colegi notari,
Doamnelor şi domnilor,

Numele meu este Doina Rotaru şi mă afl u astăzi alături de 
dumneavoastră în calitate de vicepreşedinte al Uniunii Naţio-
nale a Notarilor Publici din România, ca reprezentantă a nota-
riatului român.

În primul rând, doresc să mulţumesc colegilor maghiari pen-
tru invitaţia adresată. Este o onoare pentru mine să particip la 
cea dintâi Reuniune Cvadrilaterală a Notariatelor noastre şi să 
împărtăşesc cu dumneavoastră câteva aspecte legate de activi-
tatea notarială în România, precum şi de perspectivele acestei 
profesii în context european.

Prezentarea delegaţiei române 
din cadrul primei reuniuni cvadripartite
Bulgaria – Ungaria – România – Serbia

(Budapesta, 8 decembrie 2017)
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tivat sau care au exercitat timp de cel puţin 
6 ani o funcţie de specialitate juridică şi au 
promovat concursul de admitere în funcţia 
de notar public. De asemenea, judecătorii 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pot opta 
pentru intrarea în notariat fără examen. La 
ora actuală, se afl ă în dezbatere parlamentară 
un proiect de lege care ar conferi membrilor 
Curţii Constituţionale aceeaşi prerogativă.  

Numărul posturilor de notar public se 
actualizează, de regulă, anual, de către ministrul 
justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii. 

În ceea ce priveşte statutul acestui profe-
sionist, Legea nr. 36/1995 prevede că notarul 
public este învestit să îndeplinească un serviciu 
de interes public şi are statutul unei funcţii auto-
nome. Actul îndeplinit de notarul public, pur-
tând sigiliul şi semnătura acestuia, este de auto-
ritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, 
forţa executorie prevăzute de lege. După cum 
s-a reiterat recent într-o decizie a Curţii Consti-
tuţionale a României, notarii publici îndeplinesc 
o profesie liberală. Totuşi, ei exercită atribute 
de autoritate publică, ce le-au fost delegate 
printr-un act al autorităţii statale competente. 
Aşadar, sub aspectul răspunderii, ei sunt asimi-
laţi funcţionarilor publici, în sensul legii penale.

II.1.2. Competenţe

Aşa cum am menţionat deja, sfera atribuţi-
ilor notarului public român a fost încontinuu 
lărgită, de la data liberalizării profesiei şi până în 
prezent. Competenţele notarului public român 
sunt enumerate la art. 12 din Legea nr. 36/1995, 
după cum urmează:

a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, 
la solicitarea părţilor;

b) autentifi carea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială; 
d) certifi carea unor fapte, în cazurile prevă-

zute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a 

specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisu-

rilor şi a documentelor prezentate de părţi, pre-
cum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscri-
suri sau documente găsite cu ocazia inventarului 

II.  NOTARUL PUBLIC ROMÂN 
ŞI ACTIVITATEA NOTARIALĂ 
ÎN ROMÂNIA

Liberalizarea activităţii notariale în România a 
avut loc la fi nele anului 1995, când forma de orga-
nizare actuală a profesiei a luat locul aşa-numiţilor 
„notari de stat”, care funcţionau în cadrul notari-
atelor de stat organizate la nivelul judecătoriilor.

Cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la acest 
eveniment, îmi face o deosebită plăcere să vă 
împărtăşesc faptul că, în acest răstimp, profesia 
a cunoscut o continuă transformare, marcată de 
consolidarea funcţiei notariale în cadrul siste-
mului nostru juridic. Astfel, pe când în alte ţări 
cu tradiţie în domeniu rolul notarului a fost pus 
de multe ori sub semnul întrebării prin limitarea 
atribuţiilor sale sau chiar prin dereglementarea 
parţială a profesiei, în România notarul şi-a lăr-
git aria de competenţă odată cu adoptarea de 
noi reglementări la nivel naţional şi european. 
Totodată, organele reprezentative ale profesiei 
au depus eforturi continue în vederea creşterii 
siguranţei activităţii notariale şi a actului notarial, 
precum şi pentru perfecţionarea continuă a pre-
gătirii membrilor corpului profesional.   

II.1. Prezentarea sistemului notarial român

II.1.1. Statutul notarului

Pentru început, permiteţi-mi să reamintesc 
faptul că notariatul român face parte din marea 
familie a notariatului de tip latin, iar notarii 
publici români sunt jurişti, membri ai Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici, numiţi de către 
ministrul justiţiei pentru a îndeplini un serviciu 
de interes public.

Activitatea notarială este reglementată prin 
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a acti-
vităţii notariale. Conform prevederilor acestui 
act normativ, activitatea notarială se realizează 
de notarii publici şi se organizează şi se exercită 
în condiţiile legii, în cadrul Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România şi al Camerelor 
Notarilor Publici.

Pot deveni notari publici acei licen-
ţiaţi în drept care au deţinut calitatea de 
notar stagiar, au absolvit Institutul Notarial 
Român şi au promovat examenul de defi ni-



EV
EN

IM
EN

T

anul XXI
nr. 5

52

succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de 
care dispune biroul notarial;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la 
ordin şi al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care 

le-a întocmit;
l) activităţi fi duciare, în condiţiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a 

custodelui sau a curatorului special;
n) înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, 

a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
o) certifi carea etapelor procedurale ale licita-

ţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divorţului, în condiţiile legii;
p1) emiterea certifi catului european de moş-

tenitor.

Timpul nu îmi permite să mă opresc asupra 
fi ecărei proceduri în parte şi, în plus, sunt con-
vinsă de faptul că multe dintre acestea vă sunt 
deja cunoscute, făcând în mod tradiţional parte 
din atribuţiile notariatului de tip latin. 

Totuşi, aş dori să fac unele precizări în legătură cu 
procedura succesorală notarială, o procedură cu 
„tradiţie” în dreptul românesc, precum şi cu privire 
la instrumentul specifi c eliberat de notarul public la 
fi nalizarea procedurii – certifi catul de moştenitor. 
Astfel, în funcţie de natura sa litigioasă sau neliti-
gioasă, procedura succesorală este numai de com-
petenţa instanţei de judecată sau a notarului public. 
Atunci când moştenitorii se înţeleg, ei pot dezbate 
succesiunea pe cale notarială, procedura fi nalizân-
du-se prin emiterea certifi catului de moştenitor. 
Acest act face dovada calităţii de moştenitor, 
legal sau testamentar, precum şi dovada drep-
tului de proprietate al moştenitorilor accep -
tanţi asupra bunurilor din masa succesorală, 
în cota care se cuvine fi ecăruia. Prin similitudi-
nile pe care le prezintă cu reglementarea actuală la 
nivel european, procedura succesorală notarială din 
dreptul intern a pregătit notarii publici români pen-
tru emiterea certifi catului european de moştenitor.

II.2. Succese recente și ameninţări 

II.2.1. Succese recente 

Îmi face plăcere să vă spun, fără falsă modes-
tie, că profesia notarială se poate mândri cu 
importante succese repurtate în ultima perioadă.

Din punctul meu de vedere, aceste realizări 
vin ca o încununare a eforturilor susţinute ale 
notarilor români, grupate pe cinci obiective 
majore:

(1) atribuirea de noi competenţe în portofo-
liul notarilor publici;

(2) creşterea securităţii actelor notariale prin 
consolidarea registrelor naţionale notariale în 

format electronic şi prin crearea de noi astfel de 
registre;

(3) asigurarea efi cienţei şi transparenţei acce-

sului în profesie prin organizarea de examene şi 
concursuri unice la nivel naţional, prin Institutul 
Notarial Român;

(4) înfi inţarea unui sistem de pregătire profe-

sională iniţială și continuă de natură a asigura 
că notarii publici, precum şi personalul biroului 
notarial deţin cunoştinţele necesare exercitării 
în cele mai bune condiţii a misiunii ce le-a fost 
încredinţată;

(5) menţinerea înaltului prestigiu al profesiei 
prin adoptarea unui nou Cod deontologic. 

Cu permisiunea dumneavoastră, voi detalia 
în cele ce urmează succesele repurtate de nota-
riatul român în ceea ce priveşte primele două 
obiective anterior menţionate.

II.2.1.1. Atribuirea de noi competenţe în 

portofoliul notarilor publici 

Procesul de consolidare a rolului notarului 
public prin atragerea de noi atribuţii a fost unul 
gradual, care s-a bazat pe anticiparea nevoilor bene-
fi ciarilor de servicii notariale şi pe implicarea activă a 
profesiei în găsirea celor mai bune soluţii determinate de 
evoluţiile social-economice, dar şi legislative.

Ca urmare a unei „dezvoltări durabile” a 
notariatului public, pe fondul unor modifi cări 
legislative majore, profesia notarială s-a dove-
dit a fi  pe deplin pregătită să ajute la degrevarea 
instanţelor de judecată, prin preluarea unor atri-
buţii ale acestora, cu menţinerea aceluiaşi nivel 
de calitate a serviciului juridic prestat, în condiţii 
de timp şi de costuri reduse.
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Există numeroase exemple de noi proceduri 
şi atribuţii date în competenţa notarului public, 
din anul 2010 şi până în prezent, printre care se 
numără: 

• autentifi carea convenţiilor matrimoniale;
• autentifi carea actului de desemnare a unui 

tutore în caz de incapacitate;
• posibilitatea de a constata nulitatea unui 

act juridic pe cale notarială; 
• procedura lichidării pasivului succesoral 

cu ocazia dezbaterii unei moşteniri;
• implicarea notarului în procedura suc-

cesorală în faţa instanţei prin eliberarea unei 
încheieri de verifi care a registrelor naţionale 
notariale în format electronic cu incidenţă în 
ceea ce priveşte moştenirile; 

• posibilitatea luării declaraţiilor de martor 
de către notarul public, în condiţiile noului Cod 
de procedură civilă; 

• certifi carea site-urilor, programelor infor-
matice sau a altor produse etc.

Totuşi, dintre toate procedurile noi date în 
sarcina notarului public, aceea care a avut impac-
tul cel mai mare, în sensul degrevării instanţelor 
de judecată, dar şi al creşterii volumului activită-
ţii notariale, a fost procedura DIVORŢULUI 
prin acord pe cale notarială.

Anterior anului 2010, singura autoritate din 
România competentă să pronunţe desfacerea 
căsătoriei era instanţa de judecată. 

Prin Legea nr. 202/2010, se introduce posi-
bilitatea divorţului prin acordul soţilor, pe cale 
administrativă şi pe cale notarială, în cazurile în 
care nu sunt implicaţi minori (prevederile referi-
toare la divorţ intră în vigoare în decembrie 2010).

Începând cu 1 octombrie 2011, odată cu intra-
rea în vigoare a noului Cod civil, se introduce 
posibilitatea divorţului prin acord prin proce-
dură notarială (nu şi administrativă), chiar atunci 
când în procedură sunt implicaţi copii minori.

Începând cu anul 2017, se recunoaşte caracterul 
executoriu al convenţiei părinţilor, autentifi cată 
de notarul public în cadrul divorţului ori la o dată 
ulterioară, în ceea ce priveşte stabilirea locuinţei 
copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor 
personale cu minorul, dreptul la vizită etc. 

De la data introducerii procedurii divorţu-
lui pe cale notarială şi până în prezent, numărul 
căsătoriilor desfăcute de notarii publici a cunos-
cut o creştere constantă, de la mai puţin de 3.000 
de divorţuri în anul 2011, până la aproape 15.000 
în 2016, conform datelor statistice obţinute de la 
Centrul Naţional de Administrare a Registrelor 
Naţionale Notariale.

An
Număr de divorţuri 

constatate de notarul 
public

    2011:     2.895
    2012:     6.593
    2013:     9.975
    2014:   12.395
    2015:   13.310
    2016:   14.782

Creşterea numărului de divorţuri denotă 
încrederea cetăţenilor în instituţia notariatului 
şi în procedura notarială a divorţului. De ase-
menea, faptul că rolul notarului în constatarea 
divorţului a devenit tot mai semnifi cativ demon-
strează că şi legiuitorul român acordă notarului 
public acelaşi capital de încredere. 

II.2.1.2. Creșterea securităţii actelor nota-

riale prin consolidarea registrelor naţionale 

notariale în format electronic și prin crearea 

de noi astfel de registre

În vederea creşterii siguranţei actelor şi a pro-
cedurilor notariale, precum şi a asigurării echili-
brului circuitului civil, au fost create o serie de 
registre unice la nivel naţional, cu importanţă în 
activitatea notarială. 

În anul 2007, au fost create primele patru 
registre naţionale notariale: Registrul naţional 
de evidenţă a succesiunilor privind persoanele 
decedate cu ultimul domiciliu în străinătate, 
pentru bunurile din România (RNSE); Regis-
trul naţional de evidenţă a testamentelor (RNT); 
Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor suc-
cesorale (RNOS); Registrul naţional de evidenţă 
a revocării procurilor (RNPR). Aceste registre, 
dintre care trei în materie succesorală şi unul 
dedicat doar revocării procurilor prin act auten-
tic, răspundeau nevoilor activităţii notariale din 
perioada în care au fost înfi inţate.  
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Ulterior, constatându-se efi cienţa lucrului 
cu registrele electronice, precum şi pe fundalul 
unor modifi cări legislative care au dus la spori-
rea competenţelor notariale, s-a decis extinderea 
sferei de acoperire a registrelor deja înfi inţate, 
precum şi crearea de registre noi.

Astfel, Registrul naţional de evidenţă a revo-
cării procurilor, în care erau înscrise numai actele 
autentice de revocare a procurilor şi mandatelor, 
a devenit Registrul naţional notarial de evidenţă 
a procurilor şi revocărilor acestora (RNNEPR), 
cuprinzând, pe lângă actele de revocare, şi pro-
curile şi mandatele autentice folosite în activi-
tatea notarială. La ora actuală, un notar public 
care efectuează o interogare pentru a vedea dacă 
o anumită procură autentică există şi nu a fost 
revocată va putea vedea şi o copie a procurii, 
astfel cum a fost încărcată în sistem de către 
notarul public instrumentator. Această posibi-
litate vine în ajutorul notarilor publici, precum 
şi al clienţilor acestora, eliminând practic riscul 
prezentării unor procuri false.

În mod similar, Registrul naţional de evi-
denţă a testamentelor (RNT) a fost dezvoltat 
astfel încât să cuprindă şi donaţiile autentice, 
precum şi aşa-numitele testamente bancare. 
Având în vedere că toate donaţiile întocmite 
prin act autentic au fost supuse înregistrării în 
registru începând cu data de 1 octombrie 2011, 
se creează premisa obţinerii tuturor informaţi-
ilor necesare în legătură cu actele cu titlu gra-
tuit încheiate de o persoană, aspect relevant şi în 
etapa dezbaterii succesiunii, în ceea ce priveşte 
raportul donaţiilor sau reducţiunea liberalităţilor 
excesive.

De asemenea, au fost înfi inţate registre noi, 
dintre care amintim: 

• Registrul naţional notarial al regimurilor 
matrimoniale (RNNRM); 

• Registrul naţional de evidenţă a cererilor 
de divorţ (RNECD);

• Registrul naţional notarial de evidenţă a 
creditorilor persoanelor fi zice și a opoziţiilor 
la efectuarea partajului succesoral (RNNEC); 

• Registrul naţional de publicitate a mase-
lor patrimoniale afectate exercitării profesiei 
(RNPMP);

• Registrul naţional notarial de evidenţă 
a actelor de dare în plată prevăzute de Legea 
nr. 77/2016 1 (RNNEADP).

Modul de lucru al notarilor cu registrele naţi-
onale notariale a cunoscut o evoluţie impresi-
onantă de la data constituirii acestor registre şi 
până în prezent. Astfel, în anul 2007, la momen-
tul constituirii primelor registre naţionale nota-
riale, comunicarea cu acestea se făcea prin 
intermediul e-mailului sau faxului. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, a fost 
lansată aplicaţia informatică de tip portal care 
permite notarilor publici accesul direct, on-line, 
la registrele notariale electronice. Pot fi  accesate 
de către notari, direct prin aplicaţie, registrul 
liberalităţilor, cel al opţiunilor succesorale, al 
regimurilor matrimoniale şi al procurilor. Pentru 
celelalte registre, care fi e au un volum de lucru 
redus, fi e sunt încă în curs de lansare în versiune 
electronică, interogările şi înscrierile se fac prin 
comunicare on-line cu administratorul registru-
lui, prin intermediul poştei electronice.

Ca modalitate de lucru, fi ecare notar public 
în funcţie în România are acces direct către por-
tal, în baza certifi catului digital privind sem-
nătura electronică califi cată pe care îl deţine, 
precum şi a parolei atribuite. Atât interogările, 
cât şi înregistrările de acte pot fi  făcute de nota-
rii publici în timp real, prin accesarea aplicaţiei, 
prin selectarea registrului a cărui interogare se 
doreşte şi prin completarea câmpurilor necesare. 

În încheierea acestui subiect, arătăm că înfi -
inţarea registrelor naţionale notariale în format 
electronic a reprezentat un proces de durată, în 
cadrul căruia intenţia de centralizare a informa-
ţiilor a trebuit dublată de dezvoltarea infrastruc-
turii necesare.

La zece ani de la înfi inţarea registrelor naţio-
nale notariale în format electronic şi la aproape 
patru ani de la data la care notarii publici au 
început să lucreze cu acestea în mod direct, prin 

1 Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, 
publicată în M. Of. nr. 330 din 28.04.2016. Ulterior datei înfi ințării registrului, Curtea Constituțională a României a admis excepția 
de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile acestei legi (Decizia nr. 623/2016).
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intermediul portalului, putem concluziona că 
registrele au contribuit, în mod efectiv, la evita-
rea litigiilor, venind în ajutorul notarilor publici 
şi al clienţilor acestora.

Consumul de timp generat de interogarea 
şi înscrierea în registre a fost mult redus prin 
intermediul lucrului pe portal şi reprezintă în 
tot cazul un sacrifi ciu infi m pe lângă benefi ciul 
pe care îl constituie satisfacţia notarului de a şti 
că actele pe care le încheie sunt mai sigure şi 
că interesele clienţilor săi, precum şi ale terţilor 
interesaţi, sunt mai bine protejate.

II.2.2. Ameninţări

În ceea ce priveşte ameninţările la adresa 
profesiei, notarii români se confruntă, în opinia 
mea, cu multe dintre pericolele care îi pot afecta 
pe colegii lor din celelalte ţări europene. Putem 
aminti aici concurenţa cu alte profesii juridice 
reglementate în ceea ce priveşte atragerea de noi 
competenţe. De asemenea, notarii din statele 
Uniunii Europene sunt supuşi, în ultima vreme, 
unei presiuni constante datorate unei tendinţe 
generale de dereglementare la nivel european şi 
de contestare a caracterului de autoritate publică 
a actului autentic notarial.

În ceea ce priveşte ameninţările specifi ce 
care vizează notarii publici români, opinez că 
acestea sunt datorate, în special, unei interpretări 
neuniforme a statutului acestei profesii. Astfel, 
pe de o parte, Consiliul Concurenţei din Româ-
nia analizează activitatea notarială în cadrul celor 
„peste 40 de industrii din sectoarele esenţiale”, 
reţinând, pe baza indicatorilor specifi ci, faptul 
că în ceea ce priveşte serviciile notariale se mani-
festă concurenţa cea mai scăzută de pe piaţa din 
România, cu excepţia industriei cimentului. Fap-
tul că autoritatea naţională în domeniul concu-
renţei apreciază că reglementările specifi ce din 
această materie se pot aplica ca atare activităţii 
notariale este, desigur, un aspect îngrijorător. Pe 
de altă parte, aşa cum am arătat, notarul public 
este asimilat sub aspectul răspunderii funcţiona-
rului public, în sensul legii penale. Dat fi ind că 
acţiunea penală este scutită de la plata taxelor de 
timbru, dar şi din cauza faptului că procurorul 
şi judecătorii care intră în cauze penale sunt mai 
puţin familiarizaţi cu specifi cul activităţii nota-

riale, se observă în ultima perioadă o tendinţă 
îngrijorătoare – părţile unui act notarial care 
doresc anularea acestuia, pentru diverse motive 
ce nu ţin de probitatea notarului, tind să acţio-
neze în instanţă notarul în loc să ceară desfi in-
ţarea actului prin formularea unei acţiuni civile.   

III.  PREZENTAREA PRIORITĂŢILOR 
EUROPENE ALE DELEGAŢILOR

III.1.  Impactul noutăţilor legislative ale 
UE asupra notariatelor membre

Referitor la impactul noutăţilor legislative 
din Uniunea Europeană asupra notariatului 
român, acesta a fost, cel puţin până la ora actu-
ală, pozitiv.

Mă voi referi aici, în special, la actele nor-
mative la nivel european cu incidenţă în materia 
divorţului şi a succesiunilor.

Astfel, în urma aderării României la Uniunea 
Europeană şi a obţinerii atribuţiei de a constata 
desfacerea căsătoriei, notarilor publici români li 
s-a recunoscut competenţa de a emite certifi ca-
tele prevăzute în anexele I, II şi III din Regula-
mentul (CE) nr. 2201/2003.

În urma începerii aplicării Regulamentului 
(UE) nr. 650/2012 privind succesiunile şi a 
adoptării Regulamentului (UE) nr. 1329/2010 
de stabilire a formularelor menţionate în 
Regulamentul (UE) nr. 650/2012, notarul 
public român a obţinut competenţa de a emite 
certifi catul european de moştenitor, precum şi, 
dacă este cazul, de a elibera atestatul privind un 
act autentic în materie de succesiuni. Doresc 
să subliniez aici faptul că intrarea în vigoare a 
Regulamentului (UE) nr. 650/2012 nu a fost de 
natură a restrânge competenţa notarului român 
în ceea ce priveşte procedura succesorală desfă-
şurată conform dreptului intern, notarii români 
nefi ind asimilaţi acelor autorităţi şi profesionişti 
care exercită atribuţii judiciare sau acţionează în 
baza delegării de competenţe de către o autori-
tate judiciară sau acţionează sub controlul unei 
autorităţi judiciare, în sensul art. 3 (2) din Regu-
lament.

În ceea ce priveşte Regulamentul (UE) 
nr. 2016/1191 privind promovarea liberei 
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circulaţii a cetăţenilor prin simplifi carea 
cerinţelor de prezentare a anumitor docu-
mente ofi ciale în Uniunea Europeană, efec-
tele lui vor putea fi  evaluate în mod corect doar 
ulterior începerii aplicării acestuia. La ora actuală, 
instituţia noastră se afl ă în discuţii cu Ministerul 
Justiţiei în vederea determinării listei orientative 
a actelor care intră sub incidenţa Regulamentu-
lui. De asemenea, sunt avute în vedere şi elimi-
narea cerinţei apostilării actelor care sunt incluse 
în sfera de aplicare a Regulamentului, precum şi 
efectele acestei măsuri asupra Camerelor Nota-
rilor Publici, care au competenţa aplicării apos-
tilei pe actele emise de notarii publici care îşi 
desfăşoară activitatea în circumscripţia acestora.

III.2. Subiecte urmărite îndeaproape

De asemenea, Uniunea Naţională a Notari-
lor Publici din România urmăreşte îndeaproape 
propunerea de reformare a Regulamentului 
(CE) nr. 2201/2003 privind divorţurile, pen-
tru a se asigura de faptul că noua reglementare 
nu aduce atingere competenţelor pe care notarii 
publici români le exercită deja.    

În ceea ce priveşte alte subiecte urmărite la 
nivel european, prezintă interes deosebit:

• Spălarea banilor
Directiva nr. 2015/849 (Directiva IV AML) 

privind prevenirea utilizării sistemului fi nanciar 
în scopul spălării banilor sau fi nanţării teroris-
mului, încă netranspusă în România, precum şi 
proiectul de reformare al acestei Directive;

• Protecţia datelor cu caracter personal
Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parla-

mentului European şi al Consiliului din 27 apri-
lie 2016 privind protecţia persoanelor fi zice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regu-
lamentul general privind protecţia datelor).

Prezintă interes şi Draftul concluziilor Con-
siliului referitoare la interconectarea regis-
trelor electronice în materie testamentară 
(11849/1/17 EJUSTICE 96 JUSTICIV 194).

Totodată, deşi opinăm că aceste acte euro-
pene nu se aplică notarilor publici, avem în 
vedere şi:

• propunerea de Directivă privind cadrul 
juridic şi operaţional al cardului european 
pentru servicii, precum şi Regulamentul 
aferent – COM/2016/0823 fi nal;

• propunerea de Directivă referitoare la 
efectuarea unui test de proporţionalitate 
anterior adoptării de noi reglementări pro-
fesionale – COM(2016) 822 fi nal.

Nu în ultimul rând, încercăm să acordăm 
importanţă şi cauzelor înregistrate pe rolul 
Curţii Europene de Justiţie, care pot avea inci-
denţă în materie notarială. Pentru un exemplu 
recent, amintim cererea de decizie preliminară 
introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) 
la 18 ianuarie 2017 (Cauza C-20/17)2 referitoare 
la interpretarea art. 4 din Regulamentul (UE) 
nr. 650/2012.

III.3. Opinii privind funcţionarea CNUE

Referitor la funcţionarea CNUE, instituţia 
noastră se declară în general mulţumită, deşi 
întotdeauna există loc pentru îmbunătăţiri. 
O mai mare coeziune între notariatele state-
lor membre în scopul urmăririi unor obiective 
comune la nivel european şi o mai mică atenţie 
dată aspectelor pur organizatorice ar reprezenta, 
în acest sens, un bun punct de pornire. 

2 Întrebarea preliminară. Art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 trebuie interpretat în sensul că determină și competența 
exclusivă a instanțelor internaționale de a elibera în respectivele state membre certifi catele naționale de moștenitor care nu au 
fost înlocuite de certifi catul european de moștenitor, cu consecința că dispozițiile naționale derogative cu privire la competența 
internațională de a elibera certifi catele naționale de moștenitor sunt inoperante, întrucât încalcă principiul aplicării prioritare a 
dreptului de rang superior al Uniunii?
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Acte normative de interes
general publicate în perioada

septembrie – octombrie 2017

Buletin legislativ septembrie 2017

I.  Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

•  ORDONANŢE ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2017 
pentru modifi carea şi completarea Legii cetă-

ţeniei române nr. 21/1991
– M. Of. nr. 760/25.09.2017 

• ORDINE 

 Ordinul comun al ministrului fi nanţe-
lor publice, ministrului muncii şi jus-
tiţiei sociale şi ministrului sănătăţii  
nr. 1.024/2017 
pentru aprobarea modelului, conţinutu-

lui, modalităţii de depunere şi de gestionare a 
„Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contri-
buţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate’’

– M. Of. nr. 716/5.09.2017

 Ordinul ministrului fi nanţelor publice 
nr. 2.343/2017 
privind procedura de aplicare a prevederilor 

art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fi scal

– M. Of. nr. 717/5.09.2017

II. Jurisprudenţă relevantă

•  DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI 
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 13/2017 [A] 
referitoare la examinarea recursului în inte-

resul legii declarat de Colegiul de conducere al 
Curţii de Apel Târgu Mureş privind interpre-
tarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 469 
alin. (3) din Codul de procedură penală, în sensul 
stabilirii fazei de la care se reia procesul penal, în 
urma admiterii cererii de redeschidere a proce-
sului penal în cazul judecării în lipsa persoanei 
condamnate

– M. Of. nr. 735/13.09.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 11/2017 [A] 
privind examinarea sesizării formulate de 

Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea 
şi aplicarea dispoziţiilor art. 39 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, raportate 
la dispoziţiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 
pct. 10 din acelaşi act normativ, în sensul stabi-
lirii competenţei funcţionale a agenţilor consta-
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tatori (din cadrul poliţiei locale sau poliţiei ruti-
ere), cu incidenţa art. 7 lit. h) din Legea poliţiei 
locale nr. 155/2010, republicată, cu modifi cările 
şi completările ulterioare”

– M. Of. nr. 750/19.09.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 51/2017 [A] 
referitoare la pronunţarea unei hotărâri pre-

alabile cu privire la următoarea chestiune de 
drept: „interpretarea dispoziţiilor art. III alin. (2) 
din Legea nr. 169/1997 pentru modifi carea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, referi-
toare la titularul unei acţiuni în constatare a nuli-
tăţii absolute, în condiţiile art. III alin. (1) din 
acelaşi act normativ (primar, prefect, Autorita-
tea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi 
alte persoane care justifi că un interes legitim), în 
raport cu dispoziţiile art. 5 lit. l) din Regulamen-
tul privind procedura de constituire, atribuţiile 
şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea drep-
tului de proprietate privată asupra terenurilor, 
a modelului şi modului de atribuire a titlurilor 
de proprietate, precum şi punerea în posesie a 
proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 890/2005, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, şi art. 32 lit. d) şi art. 33 din Codul 
de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă 
cerinţa «interesului legitim» prevăzută de art. III 
alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, este aplicabilă şi 
primarului, în calitate de preşedinte al comisiei 
locale de fond funciar, în formularea unei cereri 

întemeiate pe dispoziţiile art. III alin. (1) din 
acelaşi act normativ’’

– M. Of. nr. 751/20.09.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 35/2017 [A] 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile 

cu privire la interpretarea art. 9 alin. (2) şi alin. 
(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 pri-
vind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, 
aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea 
nr. 353/2003, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, precum şi a celor similare ale art. 11 
alin. (2) – (4) din Legea nr. 138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului mili-
tar din instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, precum 
şi acordarea unor drepturi salariale personalu-
lui civil din aceste instituţii, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) – (5) 
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modifi cările ulterioare, 
respectiv ale art. 11 alin. (1)-(6) din anexa nr. VII 
la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modifi cările şi completările ulterioare

– M. Of. nr. 757/22.09.2017

•  HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI

 Hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului din 2016 
în Cauza Gutău împotriva României
– M. Of. nr. 755/21.09.2017
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I. Iniţiative legislative cetăţenești

Iniţiativa legislativa din 2017 a cetăţenilor 
potrivit Legii nr. 189/1999 pentru promo-

varea proiectului de lege privind modifi carea 
Legii societăţilor nr. 31/1990

– M. Of. nr. 846/25.10.2017

II.  Hotărâri ale celor două Camere 
ale Parlamentului privind 
exercitarea controlului 
de subsidiaritate și 
proporţionalitate în 
conformitate cu Protocolul nr. 2 
din Tratatul de la Lisabona

Hotărârea Senatului nr. 111/2017
referitoare la propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind 
un produs paneuropean de pensii personale 
(PEPP) – COM (2017) 343 fi nal

– M. Of. nr. 849/26.10.2017

III.  Legislaţie relevantă 
pentru activitatea notarială

•    LEGI

Legea nr. 196/2017 
pentru modifi carea art. 465 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fi scal
– M. Of. nr. 778/2.10.2017

•  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 747/2017 
privind declanşarea procedurilor de expro-

priere a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul suplimentar, care face parte din 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică de interes naţional „Reabilitare DN 66 
Filiaşi Petroşani km 0+000 – km 131+000, sec-
tor km 93+500 – km 126+000”

– M. Of. nr. 819/17.10.2017

Buletin legislativ octombrie 2017

LEGI
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Hotărârea Guvernului nr. 746/2017 
privind declanşarea procedurilor de expro-

priere a imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul suplimentar, care fac parte din 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 
publică de interes naţional „Autostrada Lugoj – 
Deva”, afl ate pe raza localităţii Brănişca, din 
judeţul Hunedoara

– M. Of. nr. 819/17.10.2017

•  ORDINE

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 
privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea 

riscului fi scal în cazul înregistrării şi anulării 
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind 
evaluarea riscului fi scal pentru persoanele impo-
zabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă 
pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. 
a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fi scal, pentru aprobarea Proce-
durii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă 
pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) 
lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fi s-
cal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de 
anulare, din ofi ciu, a înregistrării în scopuri de 
taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impo-
zabile care prezintă risc fi scal ridicat potrivit 
art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fi scal

– M. Of. nr. 780/3.10.2017

 Ordinul comun al ministrului justiţiei, 
ministrului afacerilor interne, preşedin-
telui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
şi procurorului general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justi ţie (nr. 1.123/C/2017; nr. 2.037/2017;  
nr. 111/2017; nr. 1.274/2017) 
privind modelul informării scrise înmânate 

suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul proce-
durilor penale în care sunt privaţi de libertate 
sau persoanelor care sunt arestate în scopul 
executării unui mandat european de arestare

– M. Of. nr. 786/4.10.2017

 Ordinul ministrului afacerilor externe 
nr. 1.690/2017 
privind intrarea în vigoare a unor tratate 

internaţionale
– M. Of. nr. 792/6.10.2017

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 2.779/2017 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului 110 „Declaraţie de regularizare/
cerere de restituire privind impozitul pe venit 
reţinut la sursă”

– M. Of. nr. 793/6.10.2017

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 
privind procedura şi condiţiile de aprobare a 

transferului sumelor din contul de TVA
– M. Of. nr. 813/13.10.2017

 Ordinul ministrului fi nanţelor publice 
nr. 2.800/2017 
pentru aprobarea Procedurii privind anularea 

penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fi scale principale reprezentând TVA, în cazul 
contribuabililor care optează pentru plata defal-
cată a TVA, precum şi pentru aprobarea mode-
lului şi conţinutului unor formulare

– M. Of. nr. 846/25.10.2017

IV. Jurisprudenţă relevantă

•  DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI 
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept – nr. 34/2017 [A] 
referitoare la dezlegarea modului de interpre-

tare a dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul 
de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă 
acţiunea introdusă prin e-mail/fax, în ultima zi 
a termenului ce se socoteşte pe zile, după ora 
la care activitatea încetează la instanţă, este 
socotită a fi  făcută în termen

– M. Of. nr. 803/11.10.2017

 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi-
ţie – Completul competent să judece 
recursul în interesul legii – nr. 12/2017 [A] 
referitoare la examinarea recursului formulat 

de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi 
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cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare, coroborat cu art. 114 şi art. 
116 din acelaşi act normativ

– M. Of. nr. 849/26.10.2017

•  DECIZII ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 460/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 

a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

– M. Of. nr. 809/12.10.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 588/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi pro-
curorilor

– M. Of. nr. 835/20.10.2017

 Decizia Curţii Constituţionale nr. 562/ 
2017 [A] 
referitoare la excepţia de neconstituţionali-

tate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b) 
din Codul de procedură penală

– M. Of. nr. 837/23.10.2017

Selecţie realizată de
Mihaela CIOCHINĂ
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Madame le Maire général,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président du Conseil des Notariats de l’Union 

européenne,
Distingués invités,
Chers collègues notaires,
Mesdames et messieurs,

Aujourd’hui j’ai l’honneur de vous adresser une chaleureuse 
bienvenue aux travaux du XIVe Congrès des Notaires Publics 
de Roumanie, le plus représentatif  for du notariat roumain.

Je commence en remerciant nos prestigieux invités, hôtes 
roumains et étrangers, pour leur présence dans cet amphithéâ-
tre, à côté de nos confrères, les notaires publics. Votre présence 
ici est un signe de reconnaissance, d’appréciation et de respect, 
que nous chérissons infi niment, d’autant plus que cette réu-
nion solennelle marque aussi un anniversaire important : 22 ans 
d’activité continue sous les auspices de la pratique notariale 
moderne au service des citoyens, de la communauté et de l’État, 
dans une société libre et démocratique.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un chiffre rond, c’est un chiffre 
emblématique qui signifi e la tradition, le prestige et l’excellence, 
mais, surtout, la matérialisation de la vision des fondateurs du 
notariat roumain moderne, à la catégorie desquels j’ai la chance 
extraordinaire et l’honneur d’appartenir. Chacun d’entre vous, 
mes chers confrères, chacun de ces plus de 2.600 notaires 
publics en exercice à présent, personnifi e cette vision : profes-
sionnels du droit, responsables du point de vue professionnel 
et social, qui, avec leur éthique, leur discrétion, leur honnêteté 
et leur sérieux guident leur clients, en garantie totale, en toute 

L’ALLOCUTION 
lors de l’ouverture du XIVe Congrès 

des Notaires Publics de Roumanie 
(Bucarest, les 23 - 26 novembre 2017)
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sécurité et prédictibilité dans quelques-uns des 
plus importants rapports juridiques qui existent.

Nous sommes investis par les autorités de 
l’État de l’accomplissement d’une importante 
mission d’intérêt public, notre rôle dans le sys-
tème d’administration de la justice préventive 
étant un rôle fondamental. De cette perspective, 
nous avons le devoir de nous élever à la hau-
teur des attentes du législateur et d’accomplir, 
au plus haut niveau du professionnalisme, le rôle 
qui nous incombe – celui de gardiens de l’in-
térêt public, de détenteurs du patrimoine de la 
mémoire juridique des documents. 

Honorable auditoire, pour qu’une peson ne 
donne la pleine mesure de sa capacité de 
construire, d’innover et de transformer les sou-
haits en réalité, il lui faut la confi ance incondi-
tionnelle des gens qui l’entourent, de ceux au 
service desquels elle se met. C’est pourquoi 
je vous prie de me permettre de vous remer-
cier pour le capital de confi ance extraordinaire 
que vous m’avez accordé toutes ces années et 
pour la chance que vous m’avez octroyée par 
un nouveau mandat à la tête de l’Union Natio-
nale des Notaires Publics de Roumanie, celle 
de continuer ce qui, sans fausse modestie, est 
pour moi une mission d’honneur – la mise en 
œuvre de la stratégie de développement durable 
de la profession notariale afi n de sauvegarder et 
pro mouvoir les intérêts et les valeurs de notre 
profession.

En validant le programme que je vous ai 
proposé lors du dépôt de ma candidature pour 
le mandat de président, vous avez approuvé, 
distingués collègues, le passage à une nouvelle 
étape. Après plus de deux décennies pendant 
lesquelles nous avons travaillé ensemble sans 
cesse pour consolider la profession de notaire 
sous tous ses aspects, nous sommes aujourd’hui 
confrontés à de nouveaux défi s. Pour les dépas-
ser avec succès, on a besoin d’un effort syner-
gique et de la même solidarité du métier. 

Les réussites enregistrées jusqu’à maintenant 
sont les piliers sur lesquels nous nous appuyons 
dans la confrontation avec les défi s qui nous 
attendent. Très brièvement, permettez-moi de 
vous les présenter :

• On a réalisé une réforme sans précédent au 
niveau de la profession par la mise au point de la 
législation notariale et par le rajout de nouvelles 
compétences dans le portefeuille des notaires 
publics. Les notaires publics de Roumanie ont 
maintenant à leur disposition des instruments 
modernes, comparables à ceux des notariats de 
pays avec une longue tradition, censés contri-
buer à l’équilibre, à la stabilité et au développe-
ment de la profession et faciliter, au plus haut 
niveau, la prestation des services notariaux de 
qualité.

• Avec l’appui professionnel des experts du 
Centre de Données, nous avons mis au point 
un set de mécanismes susceptibles d’augmen-
ter la sécurité de l’acte notarié et, implicitement, 
du circuit civil. De plus, nous avons amélioré 
l’effi cacité de l’activité, en augmentant le degré 
de sécurité juridique tant pour les citoyens que 
pour les notaires publics, par l’emploi des nou-
velles technologies dans l’activité notariale (le 
Centre National d’Administration des Registres 
des Notaires) et par la consolidation du parte-
nariat avec les institutions de l’État. En rédui-
sant le volume de travail des instances et des 
administrations nationales, les notaires publics 
contribuent à la réalisation d’une justice et d’une 
administration plus effi cace.

• Nous avons réformé le système de forma-
tion professionnelle, ayant comme but de rendre 
l’accès dans la profession plus transparent et 
effi cace, ainsi qu’une formation professionnelle 
continue aux standards européens des collègues 
notaires publics. Par ailleurs, notre but a été 
d’écarter toute équivoque visant l’accès dans la 
profession sur des critères de compétence, ainsi 
que l’accès au stage de formation. 

• De plus, je veux souligner le souci perma-
nent de soulager les charges fi nancières aux-
quelles vous êtes confrontés, chers collègues. 
À cet effet, nous avons accompli avec succès 
un objectif  dont la mise en œuvre ne porte pas 
atteinte au bon fonctionnement de l’Union et 
des Chambres – la baisse du taux professionnel.

• Avant de fi nir ce bref  bilan, je tiens à mettre 
en évidence le fait que le notariat public est un 
grand employeur. Aujourd’hui, nous sommes 
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2.368 notaires publics en exercice, dont 1.144 
notaires publics déroulent leur activité dans 
un bureau notarial individuel et 1.224 notaires 
publics sont associés dans 663 sociétés profes-
sionnelles des notaires. Le nombre total d’em-
ployés qui représentent le personnel auxiliaire 
des bureaux des notaires au niveau national est, 
à présent, de 8.600 personnes, et 313 employés 
déroulent leur activité au sein des Chambres des 
Notaires Publics et de l’Union Nationale des 
Notaires Publics de Roumanie.

• Pour conclure cette brève statistique, per-
mettez-moi de rappeler aussi le fait que le 
nombre des femmes notaires dépasse celui des 
hommes notaires, à savoir 1.573 femmes par 
rapport à 795 hommes.

Tel que nous avons souligné ci-dessus, nous 
sommes aujourd’hui confrontés à des défi s sans 
précédent pour la profession notariale. Je parle 
ici de changements visant une déréglementation 
rapide, globale, ample et imprévisible du point 
de vue de la fi nalité. Compte tenu de la source 
de ces changements et de la force avec laquelle 
ils se déroulent au niveau européen et mondial, 
l’impact sur la profession notariale de Roumanie 
ne s’attardera pas trop. 

Notre mission, de ceux auxquels vous, chers 
collègues, avez confi é la bonne gestion des inté-
rêts et de l’avenir de la profession, est de pré-
parer le terrain. Autrement dit, nous devons 
continuer à consolider le notariat roumain afi n 
d’assurer la stabilité, la dignité et le progrès de la 
profession.

Je considère comme repères essentiels dans 
cette direction : 

• l’adaptation continue de l’activité notariale 
au progrès technologique et l’emploi extensif  
des nouvelles technologies ;

• l’assurance d’un standard élevé de déonto-
logie professionnelle ;

• la sécurité fi nancière des notaires publics.

Nous avons d éjà parcouru avec succès une 
première étape du processus d’adaptation du 
notariat roumain à l’ère numérique. C’est une 
réussite que nous venons de présenter ci-des-
sus. Sans vouloir me répéter, je veux pourtant 

réitérer l’importance que je donne à cet objectif. 
Il incombe aux spécialistes du Centre de Don-
nées le rôle, point facile, de continuer à dévelop-
per de nouvelles technologies susceptibles d’ac-
célérer le positionnement du notariat roumain 
à la pointe du progrès technologique. Si nous 
sommes le moteur du changement, le change-
ment profi tera à la profession.

Une deuxième prémisse fondamentale de 
la réussite à consolider de manière continue la 
profession notariale est la promotion cohérente 
et forte des valeurs morales à l’intérieur de la 
profession notariale. Le fait d’assurer un haut 
niveau de déontologie professionnelle est un 
objectif  crucial, si nous voulons assurer l’exis-
tence, la continuité et la stabilité de la profession 
à moyen et long terme. Compte tenu de l’impor-
tance de la profession, il est impératif  que nous, 
les notaires publics, soyons un exemple pour 
toute la société, en tant que garants de la mise 
en application et du respect de la loi, au-delà de 
l’infl uence de tous intérêts. Nous avons le rôle 
important de promouvoir les valeurs morales et 
professionnelles, ainsi que celui de partenaire de 
l’État, ayant comme but d’assurer l’ordre et la 
sécurité du circuit civil.

La promotion d’un haut niveau moral et pro-
fessionnel des notaires publics est essentielle si 
nous voulons éviter l’apparition et la consolida-
tion des non-valeurs, de l’imposture, du carrié-
risme et de l’opportunisme. Ce sont des tares 
inhérentes aux époques de grands changements, 
de bouleversement des valeurs, que nous nous 
proposons d’éviter par une mise en œuvre sou-
tenue des standards déontologiques et par le 
respect montré à la société dans son ensemble. 
Nous réclamons, de manière légitime, le respect 
dû à notre profession, mais, en même temps, 
nous nous respectons nous-mêmes, ainsi que 
les autres membres de la société, sans laisser la 
déontologie professionnelle de côté. 

Chers collègues, nous devons envisager l’ave-
nir non seulement de la perspective de la for-
mation des nouvelles générations de notaires 
publics dans l’esprit des valeurs fondamentales 
de la profession, mais aussi de la perspective 
d’assurer une retraite digne de la profession, en 
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toute sécurité fi nancière, moment qui fait partie 
de notre existence et que nous vivrons tous.

Est-ce que nous serons préparés pour pas-
ser à une autre étape de notre vie ? La réponse 
à cette question n’est pas inconnue, tel que, 
malheureusement, c’est le cas d’autres catégo-
ries socio-professionnelles. La réponse à cette 
question est une certitude. Tout en établissant, 
au début de 2013, la Caisse de Retraite des 
Notaires Publics de Roumanie, notre but a été 
de construire le système destiné à nous aider à 
nous aider nous-mêmes, sur une base de solida-
rité et de confi ance. Conçu initialement comme 
complémentaire au système public de pensions 
de retraite, à partir de 2016, le système privé de 
pensions de retraite et d’autres droits sociaux 
des notaires publics de Roumanie est devenu le 
seul système obligatoire pour les membres du 
métier.

Chers collègues, c’est une réussite extraordi-
naire que je ne veux pas m’assumer. Votre intel-
ligence fi nancière, la prudence quant à l’avenir, 

la confi ance que vous avez dans vos représen-
tants et, bien évidemment, l’esprit de cohésion 
entre les générations à l’intérieur du métier sont 
les facteurs ayant contribué de manière décisive 
à la matérialisation de l’objectif  d’assurer une 
vieillesse tranquille et décente du point de vue 
fi nancier.

Il y a beaucoup d’aspects particulièrement 
importants quant à ces thèmes. Je ne veux pas 
monopoliser la discussion. Les experts fi nan-
ciers travaillant au sein de la Caisse de Retraite 
des Notaires Publics les analyseront aux cours 
des travaux du Congrès, vous fourniront toutes 
les informations nécessaires et répondront à 
toutes vos questions.

Chers collègues, je fi nis ici mon exposé, 
mais pas avant d’exprimer tout mon optimisme 
et toute ma confi ance dans la continuité et 
l’évolution permanente de notre profession. 
Je vous remercie pour votre attention et je 
déclare ouverts les travaux du XIVe Congrès des 
Notaires Publics de Roumanie ! 

Notaire public Dumitru Viorel Mănescu
Président de l’Union Nationale des Notaires Publics de Roumanie
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armi les institutions ayant une fortune foncière 
considérable, l’Éphorie des Hôpitaux Civils, à 
côté de l’Académie Roumaine, fi gure en bonne 

place. L’explication doit être recherchée dans la coutume, 
courante depuis le Moyen Age déjà, des donations. La 
famille Cantacuzino, par le spathaire Mihai, établit, en 
1704, l’hôpital Colţea, en lui allouant de nombreuses pro-
priétés. Scarlat Ghica vodă en fait de même avec l’hôpital 
Pantelimon en 1735. Les deux unités hospitalières, à côté 
de l’hôpital Filantropia (fondé en 1813 sur initiative du dr. 
C. Caracaş), sont à l’origine de l’établissement, en 1832, par 
Règlement Organique, de l’Éphorie des Hôpitaux Civils, 
organisme créé pour administrer leurs biens. L’exemple de 
ces fondateurs a été suivi par plusieurs familles de boyards 
qui ont compris que l’assistance sanitaire était vitale pour 
le progrès du pays. Ce système a été ainsi rejoint, à Buca-
rest, par la Maternité (1837), l’Hôpital pour enfants (1858), 
l’Hôpital Colentina (1864), puis par l’Hôpital Boldescu de 
Ploieşti (1831), l’Hôpital de Sinaia (1897).

Il faut aussi y ajouter les institutions spécialisées créées 
par l’Éphorie même : l’Offi ce pour les aliénés du skite de 
Malamuci (1838), l’Asile Elena Doamna (1862), l’Hôpital 
Rallet (1875, dans le village de Cocoş, Dâmboviţa), l’Hô-
pital Zosima (avant 1896, à Armăşeşti, Ialomiţa), l’Asile 
Maria dr. O. Blazian de Râmnicu Sărat, l’Hôpital I.I. 
Dalles (1932, à Bucşani, Dâmboviţa), la Maison de retraite 
de Câmpulung Muscel (après 1932), le Sanatorium pour 
les malades de TBC Jean Economu (de Roznov, Neamţ).

Enfi n, l’Éphorie s’est engagée à superviser et à soute-
nir, du point de vue matériel, certaines institutions desti-
nées à offrir assistance aux enfants (asiles, préventoriums, 
orphelinats), une école pour les infi rmières (1891) et une 
autre de sages-femmes (1839). 

Si, en 1832, les hôpitaux de l’Éphorie comptaient 76 lits, 
en 1932, ceux-ci étaient arrivés à 2 200.

En 1847, Gheorghe Bibescu Vodă passe tous les hôpi-
taux du pays sous l’administration de l’Éphorie. En 1860, 
celle-ci est transformée en administration publique, 

De l’histoire du notariat

P
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annexe du Ministère de l’Intérieur. Quatre 
ans plus tard, elle redevient institution d’uti-
lité publique, avec un patrimoine différent 
de celui de l’État et avec un budget voté par 
le Parlement. On lui a appliqué la loi de la 
comptabilité publique et le contrôle de la 
Cour des comptes. L’Éphorie des Hôpitaux 
Civils a fonctionné jusqu’à la nationalisation 
menée par le régime communiste en 1948.

En 1864, l’Éphorie, en tant qu’institution de 
bienfaisance, possédait un patrimoine foncier de 
148.000 ha et autres 51 ha de forêt. Le contrat 
de bail conclu en 1868 pour une période de cinq 
ans avec Dim. Bădulescu pour l’exploitation du 
domaine Răzmirescu Pantelimon (Vlaşca) pour 
un montant de 8.110 lei nous donne une image 
de la manière dont on gérait sa fortune. Beau-
coup de critiques, réclamations et essais d’annu-
ler les donations ont été faits au fi l du temps à 
l’encontre des administrateurs (éphores) recru-
tés parmi les membres des familles donatrices.

Le preneur était tenu de signaler à l’Éphorie 
toute divergence entre la superfi cie louée et la 
superfi cie réelle, sur place. Cette différence posi-
tive, situation fréquente dans le cas de toutes les 
propriétés à cause du cadastre improprement 
dressé, ne pouvait pas être exploitée par le pre-
neur. Le fermage était payé en quatre tranches 
annuelles. Si le bénéfi ciaire était en retard avec 
son paiement, on procédait à la conclusion d’un 
nouveau bail, à sa charge. Au cours du contrat, le 
preneur ne pouvait pas poursuivre l’Éphorie en 
justice. Les sous-baux n’étaient permis qu’avec 
l’accord préalable de l’Éphorie et avec l’accord 
des garants aussi. En cas d’incapacité de paie-
ment du preneur, son garant avait un droit de 
préemption quant à la continuation subséquente 
du contrat. Si, pendant le contrat, on diminuait 
la superfi cie louée en faveur des paysans ayant le 
droit de devenir propriétaires de terrains, le pre-
neur ne pouvait pas contester cette diminution 
du terrain.

Les fours à briques, les endroits d’où l’on 
sortait du sable, où l’on fabriquait de la chaux ou 
du plâtre, les carrières de pierre faisaient l’objet 
d’un autre accord avec l’Éphorie.

Les vignobles et les vergers de pruniers pou-
vaient être mis en valeur pendant le contrat de 
bail visant le domaine, à condition que, lors de 
son échéance, le preneur les rende dans leur état 
initial.

L’entretien des ponts déjà existants était à la 
charge du preneur. Parmi d’autres, l’on devait 
maintenir « les tableaux des tarifs » lisibles. En 
échange, les ponts construits par différentes 
administrations de l’État, en pierre, en fer, en 
brique ou en bois étaient à la charge de celles-ci.

Le preneur pouvait exploiter les moulins exis-
tant sur le domaine (qui n’avaient pas été loués 
à quelqu’un d’autre) pourvu qu’il les maintienne 
en bon état de fonctionnement. Si l’État allait 
décider de les fermer, les dédommagements 
étaient octroyés comme suit : 2.500 lei pour le 
moulin situé près de la ville, 2.000 lei pour le 
moulin situé près du village et 1.000 lei pour 
les tamisoirs. Le montant était accordé annuel-
lement, pendant la durée du contrat. Pour les 
moulins broyant pour les établissements ecclé-
siastiques, le preneur ne recevait rien.

Un régime similaire s’appliquait aux caves, 
à la différence que, en cas de fermeture de 
celles-ci, les dédommagements ne dépassaient 
pas 1.500 lei.

Le preneur était tenu de respecter le régime 
de pêche (il était défendu de pêcher quand le 
poisson entrait dans les étangs). De même, on 
ne pouvait pas capturer du poisson en séchant 
les étangs. On permettait la construction de 
barrages pour les irrigations, mais pas pour une 
pêche abusive et la participation d’une « per-
sonne spécialisée » aux travaux était obligatoire. 
Pour les drainages, il suffi sait d’envoyer une 
simple notifi cation à l’Éphorie.

Quant à la forêt qui existait sur la propriété, 
le preneur devait payer 500 lei par an aux gardes 
forestiers, comme suit : un garde forestier pour 
250 ha, deux gardes forestiers pour 1.000 ha, 
trois gardes forestiers pour 2.000 ha et ainsi de 
suite, tout en rajoutant un garde forestier pour 
chaque millier de ha, mais sans dépasser dix 
au total. Ils ne déroulaient leur activité qu’en 
vertu d’une attestation de qualifi cation délivrée 
par l’Éphorie, mais la responsabilité pour tout 
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délit commis dans la forêt (surtout vols) reve-
nait entièrement au preneur. Quant au dom-
mage constaté et récupéré, c’était toujours le 
preneur qui devait le payer. Les gardes forestiers 
rédigeaient des rapports mensuels sur l’état des 
parties de forêt confi ées. Si le preneur lui-même 
coupait des arbres de manière abusive et s’il était 
pris en fl agrant délit par les gardes forestiers, il 
devait payer trois fois la valeur du dommage et on 
lui annulait le bail de droit. Si l’exploitation de la 
forêt avait été confi ée par l’Éphorie à quelqu’un 
d’autre, le preneur ne pouvait prétendre aucun 
gain des tavernes ouvertes par celui-ci à la lisière 
de la forêt ou réclamer les chemins créés sur 
le domaine pour sortir le bois de la forêt. Les 
vergers et les près-vergers des « maillages fores-
tiers » servaient au preneur, qui, pourtant, ne 
pouvait pas les labourer ou les transformer en 
pâturage pour le bétail. Dans le cas d’une par-
tie du domaine située près de l’étang, couverte 
d’une forêt de saules, un cinquième pouvait être 
exploité exclusivement au profi t du preneur.

Celui-ci était aussi tenu de garder l’évidence 
des baux emphytéotiques sur la propriété, c’est-
à-dire les endroits pris en possession à long 
terme (parfois pour 99 ans) et pour lesquels on 
payait un loyer surtout en nature.

Les fêtes foraines et les foires qui se dérou-
laient sur le domaine, avec les revenus qui en 
résultaient (taxes régaliennes, de péage e.a.) pro-
fi taient au preneur. Mais il ne pouvait pas éta-
blir ou annuler de telles formes de commerce 
saisonnier.

Toutes les obligations envers le Fisc étaient 
à la charge du preneur, y compris « celles qui 
pourraient s’y ajouter à l’avenir ».

Les établissements religieux sur le domaine 
étaient exempts de toute obligation pécuniaire 
envers le preneur. Celui-ci devait accepter l’ex-

propriation de toute portion de terrain d’intérêt 
public, sans dédommagements (pour une voie 
ferrée, une chaussée). En échange, il recevait 
40 lei chaque trimestre pour chaque demi-hec-
tare sur lequel l’Éphorie aurait voulu ouvrir une 
mine de charbon ou une carrière de pierre. Bien 
évidemment, s’il assumait cette exploitation, le 
preneur ne recevait rien.

L’entretien des limites du domaine, des 
marquages de celles-ci étaient la responsabilité 
du preneur. De même pour son « côté écono-
mique ». Les voisins n’étaient pas autorisés à 
louer des propriétés de l’Éphorie, personnelle-
ment ou par intermédiaires.

Au moment de la prise en charge du domaine, 
le preneur devait en faire un inventaire détaillé ; 
s’il ne le fi nissait dans un délai de trois mois, il 
assumait le risque des constatations ultérieures. 
Quant aux dommages virtuels, il ne pouvait 
pas invoquer un « cas fortuit » ou « imprévu ». 
S’il améliorait l’état de la propriété à sa charge 
et si le contrat était annulé avant l’échéance, le 
preneur ne pouvait plus réclamer des dédom-
magements. « Les constructions de murs et les 
réserves systématiques » devaient être projetées 
par un architecte et approuvées par l’Éphorie 
(celle-ci établissait aussi sa contribution fi nan-
cière aux travaux).

Toute violation des conditions ci-dessus, 
con statée seulement par les agents de l’Éphorie, 
était suffi sante pour annuler le contrat de bail.

Donc, on peut voir qu’il y avait une certaine 
rigueur rhétorique dans l’administration des pro-
priétés de l’Éphorie des Hôpitaux Civils. Mais, 
envisagée en perspective et après avoir parcouru 
toute son archive hermétique, l’Éphorie s’avère 
avoir été un mauvais gestionnaire, qui n’a pas 
su dûment valoriser les généreuses donations 
reçues au fi l des années. 

Dr. Georgeta FILITTI
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23 – 26 novembre 2017, au Centre de Confé-
rences « Auditorium » sis Bulevardul Theodor 
Pallady nr. 40G, sector 3, Municipalité de Buca-

rest, s’est déroulé le XIVe Congrès des Notaires Publics de Rou-
manie, qui a bénéfi cié d’un large auditoire national et internatio-
nal de profi le au plus haut niveau.

Les principaux thèmes de discussion du Congrès ont été « La 
Caisse de Retraite des Notaires Publics – garantie d’une retraite 
tranquille de la profession » et « La formation professionnelle 
continue des notaires publics – objectif  prioritaire de l’Union 
Nationale des Notaires Publics de Roumanie ».

De plus, l’agenda des travaux de ce Congrès a inclus :

1. la validation des résultats des élections pour les fonctions 
éligibles au sein de l’Union Nationale des Notaires Publics de 
Roumanie ;

2. l’approbation du Rapport d’activité du Conseil de l’Union 
Nationale des Notaires Publics de Roumanie pour la période 
2016 – 2017 ;

3. l’approbation du Rapport de la Commission de contrô-
leurs de l’Union Nationale des Notaires Publics de Roumanie 
quant à l’exécution budgétaire et à la décharge fi nancière pour 
la période 2015 – 2017 ;

4. la présentation des Rapports d’activité des entités de 
l’Union Nationale des Notaires Publics de Roumanie pour la 
période 2016 – 2017 ;

Prises de parole 
des invités et des participants 
au XIVe Congrès des Notaires 

Publics de Roumanie
(Bucarest, les 23 - 26 novembre 2017)

Les
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5. la ratifi cation de l’Arrêté du Conseil de 
l’Union Nationale des Notaires Publics de Rou-
manie n° 87/16.XII.2016, portant approbation 
du complément de l’article 22, point g) du Sta-
tut de l’Union Nationale des Notaires Publics 
de Roumanie, publié au Moniteur offi ciel de la 
Roumanie, Partie I ;

6. la ratifi cation de l’Arrêté du Conseil de 
l’Union Nationale des Notaires Publics de Rou-
manie n° 10/9.V.2017, portant modifi cation 
et complément du Code déontologique des 
notaires publics, publié au Moniteur offi ciel de 
la Roumanie, Partie I ;

7. la ratifi cation de l’Arrêté du Conseil de 
l’Union Nationale des Notaires Publics de 
Roumanie n° 88/16.XII.2016 et de l’Arrêté du 
Conseil de l’Union n° 25/21.IV.2017, validant 
l’élection des membres du Conseil de discipline 
de l’Union Nationale des Notaires Publics de 
Roumanie pour la période du mandat allant du 
1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020, en 
conformité avec les dispositions de l’article 22, 
point g) du Statut de l’Union ;

8. aspects divers.

Les organisateurs de l’événement ont été 
l’Union Nationale des Notaires Publics de 
Roumanie et la Chambre des Notaires Publics 
Bucarest.

Tel qu’indiqué déjà, à l’événement ont par-
ticipé de distinguées personnalités du notariat, 
hauts offi ciels et invités de prestige du pays et 
de l’étranger, dont prof. dr. Tudorel Toader, 
Ministre de la Justice, Nicolae Liviu Popa, Secré-
taire d’État, Aurelia Tudose, Chef  du Service 
professions juridiques connexes du Ministère 
de la Justice,  Gabriela Firea, Maire général de 
Bucarest, Robert Negoiţă, Maire du Secteur 3 
de Bucarest, et le représentant du Ministère de 
l’Intérieur, Cătălin-Aurel Giulescu, Directeur de 
la Direction pour l’évidence des personnes et 
l’administration des bases de données. 

Les représentants du notariat international 
ont été José Manuel Garcia Collantes, Président 
du Conseil des Notariats de l’Union européenne, 
Daniel-Sedar Senghor, Président Honoraire de 
l’Union Internationale du Notariat, Pierre-Luc 
Vogel, Président Honoraire du Conseil Supé-

rieur du Notariat français, Pierre Becque et 
Alain Moreau, notaires honoraires, le dernier en 
sa qualité de représentant de la Chambre dépar-
tementale des notaires de Charente-Maritime et 
de membre du Conseil Supérieur des Archives 
de France, Fabrice Laevens et Chimene Pot-
tiez, notaires de la Chambre départementale des 
notaires de Pas-de-Calais, Valeriu Eşanu, notaire 
à Montcornet, France, Délégué du Conseil 
Supérieur du Notariat français pour la relation 
avec le Notariat roumain, Tamás Molnàr, notaire 
à Debrecen, représentant de la Chambre des 
Notaires de la Hongrie, et Raul Rădoi, Secrétaire 
général du Conseil des Notariats de l’Union 
européenne. La République de Moldavie a été 
représentée par les notaires Tatiana Ungureanu, 
Adelina Florea et Lilia Burac.

Nous présenterons, ci-dessous, les idées prin-
cipales des interventions des participants.

Le ministre de la Justice, M. Tudo-
rel Toader, a tenu à souligner le rôle social 
des notaires publics de Roumanie « dans 
la consolidation de l’État de droit, dans la 
validation et la mise en valeur des droits et 
des libertés fondamentales dont nous jouis-
sons, rôle social qui devient de plus en plus 
important et qui, naturellement, est en évo-
lution constante et, toujours naturellement, 
dans un processus irréversible de moderni-
sation ».

De plus, monsieur le ministre a apprécié le 
souci général des notaires « envers la manière 
d’exercer la profession, souci qui se traduit, 
parmi d’autres, par la formation professionnelle 
continue (…) au sein de l’Institut Notarial Rou-
main ».

Dans son discours, il a ouvertement déclaré, 
à la satisfaction de l’auditoire, que l’activité des 
notaires publics de Roumanie faisait partie de 
ses préoccupations permanentes, surtout au 
niveau de la formation, par le service créé au 
sein du Ministère de la Justice ayant, en parti-
culier, des attributions liées à la profession de 
notaire. À titre personnel, tout en appréciant le 
rôle du notaire « au-delà des mots et le besoin 
d’une consolidation inévitable de l’État et d’une 
clarifi cation des normes juridiques », le ministre 
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de la Justice a souligné le fait qu’il avait décidé de 
nommer un secrétaire d’État parmi les membres 
de notre corps, M. Nicolae Liviu Popa, ancien 
Directeur général de l’UNNPR, avec lequel il a 
déclaré avoir une bonne collaboration, celui-ci 
étant « la personne la plus indiquée pour trans-
poser et transmettre au niveau du Ministère de 
la Justice les problèmes réels » rencontrés par 
les notaires dans leur activité quotidienne, tout 
en suivant la tendance naturelle d’améliorer les 
réglementations légales.

Dans le contexte de la politique de coopé-
ration institutionnelle avec l’UNNPR, qu’il a 
mentionnée dans son discours, monsieur le 
ministre a exprimé toute sa disponibilité de par-
ticiper aux réunions collégiales de la direction 
des chambres des notaires publics et « de dis-
cuter au niveau strictement préventif  » ce qu’il 
faut faire pour éviter certaines conséquences de 
nature juridique.

En conclusion, tout en remerciant pout l’in-
vitation reçue, le ministre de la Justice a félicité 
l’institution pour ce qu’il a appelé « la conso-
lidation de la profession et la confi ance dont 
jouissent les notaires publics dans la société », 
tout en soulignant, encore une fois, le rôle social 
qu’ils exercent  dans de bonnes conditions.

Dans son allocution, M. José Manuel 
Garcia Collantes, Président du Conseil des 
Notariats de l’Union européenne (CNUE), 
s’est adressé aux notaires roumains en employant 
l’appellatif  « chers amis » et a commencé par un 
message de satisfaction, exprimant son ravisse-
ment de constater que les notariats de l’Europe 
de l’Est sont déjà fortement consolidés, ce que 
l’on a prouvé lors du congrès auquel il a été 
invité. De plus, il a aussi apprécié la participation 
active et constante des représentants du notariat 
roumain au niveau des organismes du notariat 
européen, tout en rappelant, dans ce contexte, le 
fait que, des sept membres du Conseil d’admi-
nistration actuel du CNUE, quatre viennent de 
pays où le notariat a été restauré au cours de la 
dernière décennie du dernier siècle.

Ensuite, le Président du CNUE a tenu à trans-
mettre un « message d’unité ». Selon lui, l’insti-
tution qu’il dirige « est une réalité dans laquelle 

les notaires de l’Union européenne luttent chaque 
jour, depuis plus de 25 ans, pour promouvoir la 
pleine reconnaissance, au niveau européen, du 
notariat romano-germanique ou du droit civil » 
(notre soulignement). Il a aussi déclaré son enga-
gement d’accomplir cette tâche dans une seule 
voix, et, profi tant du moment, il a rappelé que 
l’exemple de la Roumanie était un exemple à 
suivre. Dans ce contexte, le Président du CNUE 
a particulièrement remarqué la participation du 
notariat roumain aux cours de formation visant le 
règlement européen en matière de successions et 
surtout la contribution essentielle de celui-ci aux 
discussions visant la modifi cation de la directive 
sur les qualifi cations professionnelles de 2013 et 
2014, au cours desquelles il a défendu le caractère 
public de la fonction notariale, contribuant ainsi 
à son exclusion du domaine d’application de la 
directive relative aux professions libérales.

Compte tenu de l’engagement du notariat 
roumain dans la promotion de la pleine recon-
naissance du droit civil comme base du nota-
riat européen, José Manuel Garcia Collantes a 
remarqué la réussite quant à la reconnaissance 
de l’unicité et de l’essence du notariat de type 
latin, confi rmée y compris par la directive sur 
les qualifi cations professionnelles, indiquée 
ci-dessus, mais aussi, plus récemment, par l’ar-
rêt de la Cour de justice de l’Union européenne 
du mois de mars 2017 dans « l’affaire Piringer ». 
Ensuite, le Président du CNUE a affi rmé que 
« cet arrêt stipule, avec une clarté absolue, le 
fait que la fonction notariale est au service des 
intérêts généraux et qu’il s’agit d’une fonction 
publique créée par l’État, que ce dernier nous 
confi e la mission de garantir la légalité des actes 
juridiques dans lesquels nous intervenons et que 
nous revêtons d’authenticité. Et le caractère de 
la fonction publique est celui qui justifi e les res-
trictions de la sélection, le nombre programmé 
de notaires, le tarif  fi xe de la rémunération 
(tel que stipulé dans l’arrêt), ainsi que d’autres 
limites qui existent et qui font la différence nette 
par rapport aux professions libérales ». 

Enfi n, le Président du CNUE a tenu à sou-
ligner que « nous avons devant nous une tâche 
honorable : de construire une Europe des gens, 
celle que nous envisageons chaque jours dans 
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nos bureaux, quand nous venons en aide aux 
clients qui viennent d’un autre État membre que 
le nôtre. Je ne sais pas ce qui arrivera à l’Eu-
rope politique et à son avenir. Mais l’Europe des 
gens, l’Europe des citoyens est une réalité. Dans 
une Europe sans frontières, les citoyens bougent 
et déroulent de nombreuses transactions juri-
diques en dehors de leur pays de nationalité. 
Et nous, les notaires, nous devons être à même 
de canaliser leur vie privée sur la voie légale. La 
construction de l’Europe, jour après jour, voilà 
le but. Ou comme j’aime dire, la construction de 
l’Europe du quotidien. Et tout cela exige de grands 
efforts de formation de notre part, de coordina-
tion entre nous et d’ouverture envers les nota-
riats de notre environnement, avec générosité 
et sans esprit nationaliste. Nous sommes tous 
européens. Cela devrait être notre ambition et 
notre rêve » (notre soulignement).

José Manuel Garcia Collantes a souligné qu’il 
était important de ne jamais perdre cet objectif  
de vue, tout en invitant les dirigeants du notariat 
roumain « à continuer de lutter pour cet objectif  
et à le soutenir comme ils l’ont toujours fait de 
manière remarquable ».

L’allocution du Président du CNUE a fi ni 
par un appel-engagement adressé à tous les 
notaires, celui de garder l’essence du notariat 
qui consiste dans sa fi délité envers l’authen-
ticité et la vérité, ce qui peut être réalisé par 
les efforts de chacun d’entre nous d’appré-
cier notre fonction et de l’exercer de manière 
correcte chaque jour de notre vie.

Le Président Honoraire de l’Union Inter -
nationale du Notariat (UINL), M. Daniel- 
Sedar Senghor, a commencé son  allocution en 
rappelant un moment qui a eu lieu il y a plus 
de 20 ans, le moment où l’Union Nationale 
des Notaires Publics de Roumanie est devenue 
membre de l’UINL, plus précisément le 28 mai 
1997 à Saint-Domingue, événement auquel il a 
été aussi présent.

Le Président Honoraire de l’UINL a tenu à 
évoquer la mémoire de ses amis, notaires rou-
mains, qui ne sont plus en vie aujourd’hui, en 
mentionnant en particulier Petru Tănase et 
Mărgărit Muşat.

En parlant de l’Union Internationale du 
Notariat en chiffres, Daniel-Sedar Senghor a 
indiqué que l’UINL – dont l’Union Nationale 
des Notaires Publics de Roumanie est aussi 
membre depuis plus de 20 ans – inclut à pré-
sent 87 pays, dont 15 sont membres du G20, et 
22 font partie des 28 États membres de l’Union 
européenne. D’ailleurs, l’UINL fêtera son 70e 
anniversaire, chiffre rond, le 2 octobre 2018.

Il a aussi indiqué le nombre des Unions des 
Notariats membres de l’UINL à présent : 40 en 
Europe, 22 en Amérique, 19 en Afrique et 6 en 
Asie, auxquelles s’ajoutent beaucoup d’autres 
demandes d’adhésion pendantes. Les 87 nota-
riats membres comptent environ 300.000 – 
400.000 notaires sur cinq continents, assistés 
par plus de deux millions de collaborateurs, qu’il 
considère « des défenseurs du droit de la paix », 
avec référence à leur mission de prévention des 
confl its.

Le Président Honoraire de l’UINL a mis en 
avant le fait que, du point de vue statistique, tous 
ces notaires « dressent chaque année plus de 400 
millions de documents publics, qui représentent 
autant de contributions remarquables au service 
de la paix » ; il a montré, avec une satisfaction 
évidente, que cela démontrait le progrès du 
notariat romano-germanique ou de type latin, 
une autre preuve en étant le fait que plusieurs 
pays l’ont mis en œuvre récemment, suite à l’in-
térêt montré pour l’organisation ou l’améliora-
tion du système de droit. 

Ensuite, Daniel-Sedar Senghor a vivement 
souligné « la contribution indispensable des 
notaires, délégués par l’État, pour satisfaire les 
besoins toujours en hausse de la société, en 
termes de sécurité juridique, de transparence et 
de ce qu’il a appelé comme la déjudiciarisation des 
relations contractuelles, au grand bénéfi ce des 
utilisateurs ». Puis il a parlé d’un soi-disant sta-
tut spécial du notaire, celui de « fonctionnaire 
public nommé et contrôlé par l’État, mais aussi 
de profession libérale, exercée à titre privé », ce 
qui transforme le notaire dans une vraie plaque 
tournante entre la sphère publique et celle pri-
vée, entre l’État et les citoyens.
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Dans ce contexte, le Président Honoraire 
de l’UINL a évoqué le fait que « la mise à jour 
permanente des connaissances et la qualifi -
cation professionnelle continue deviennent 
primordiales dans ce moment d’accélération 
sans précédent de l’œuvre législative qui, elle 
aussi, suit très diffi cilement le progrès tech-
nologique ».

À cet effet, il a souligné le mérite d’un grand 
notaire argentin, José Adrian Negri, et de son 
homologue espagnol, Rafael Nuñez Lagos, qui 
se sont rendus compte, à la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale, de l’utilité d’une institution 
internationale qui permettrait aux notaires 
du monde entier d’échanger des expériences 
dans un cadre de coopération et amélioration 
de la pratique professionnelle, lors du premier 
Congrès qui s’est déroulé en 1948. 27 ans plus 
tard, en 1975, l’Union Internationale a établi une 
Commission de coopération internationale ayant 
reçu comme attribution cette concertation, tout 
en préparant, à partir de la fi n des années 1980, 
l’admission de nouveaux membres, associations 
de notaires, dont son pays natal, le Sénégal, en 
1989, et la Roumanie, huit ans plus tard.

Ensuite, il a rappelé les idées ultra-libérales 
de déréglementation propres à cette troisième 
millénaire, ce qui a apporté de nouveaux défi s, 
dont celui de la contestation idéologique de 
l’utilité même du service fourni par l’acte public 
envers la société, et, par conséquent, de l’uti-
lité de la profession qui le rend aussi. Puis, il a 
parlé des motivations purement idéologiques, 
« l’institution notariale étant coupable surtout du 
fait qu’elle n’est pas connue par le principal 
pouvoir économique du monde, pour lequel les 
seuls produits de valeur sont les siens » (notre 
soulignement). À cet effet, Daniel-Sedar Senghor 
a déclaré qu’il « est important, donc, de détruire 
ce qui peut être considéré comme obstacle pour 
les ambitions de suprématie, surtout si l’instru-
ment pré-constitutif  d’une preuve qui peut pré-
venir un confl it, à savoir l’acte notarié, heurte les 
ambitions hégémoniques des compagnies multi-
nationales du domaine juridique ».

Tout en rappelant l’infl uence exercée sur les 
institutions fi nancières internationales, le Pré-

sident Honoraire de l’UINL a montré que « l’ad-
versaire oriente les politiques économiques par 
les conditions et les instruments du type Doing 
Business qui, jusqu’à très récemment, ne tenaient 
compte que des coûts et des temps nécessaires 
pour nos interventions pour imposer des poli-
tiques négatives de déréglementation ». À cet 
effet, il a rappelé ce qui s’est passé ces dernières 
années au sein de la profession notariale des 
pays du BENELUX, en France, en Italie, en 
République tchèque, en Colombie ou au Japon, 
mais aussi dans des pays de l’Afrique.

Pourtant, Daniel-Sedar Senghor a constaté 
que, heureusement, « les notaires ne sont pas 
complètement dépourvus de moyens de défense 
devant ce type d’agression dont la nature et 
la stratégie ont des dimensions planétaires. 
D’abord, parce que l’argumentation est simple 
et peut être facilement renversée, pourvu que le 
débat s’inscrive sur le terrain de la bonne foi, 
ce qui, malheureusement, se passe de moins 
en moins. Puis, mais surtout, parce que dans 
un monde en train de perdre ses repères idéo-
logiques et où la performance économique est 
la seule chose qui compte, nous ne devons pas 
craindre d’accepter le défi , tout en comparant la 
performance de notre système de droit conti-
nental avec celle de l’agresseur ».

C’est pourquoi, pendant son mandat de Pré-
sident de l’Union, on a créé un groupe de travail 
chargé d’évaluer le coût macroéconomique, par 
rapport au PIB, de l’absence des instruments 
légaux publics des grands pays appliquant le 
droit coutumier et celui des assurances contre 
les risques juridiques, afi n d’avoir un instru-
ment d’export de notre système et pour inver-
ser la pression. Par conséquent, il faut com-
prendre que, « en raison de la nature globale de 
la contestation contre l’utilité de l’acte par lequel 
les notaires publics de Roumanie ont promis de 
produire avec honneur et tout en respectant des 
règles très strictes, la riposte ne peut être vala-
blement exprimée que par le même ordre de 
mesure ».

Vers la fi n, après avoir fait une brève présen-
tation de la manière dont l’UINL est organisée 
et déroule son activité, Daniel-Sedar Senghor a 
tenu à remarquer les contributions excellentes et 
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très appréciées des notaires publics roumains qui 
font partie des diverses commissions de l’institu-
tion notariale internationale et a invité, lors de ce 
XIVe Congrès de l’UNNPR,  les jeunes notaires 
roumains à s’inscrire dans les commissions et 
les groupes de travail de l’UINL. De plus, il a 
invité les jeunes à s’inscrire comme « membres 
individuels » de l’Union, avec l’encouragement 
de participer aussi aux Universités de l’Union 
Internationale des Notaires, une telle université 
allant se dérouler l’été prochain à Rome. Pour 

plus d’informations sur ce sujet, il a indiqué de 
consulter le site Internet uinl@uinl.org.

En conclusion, après avoir remercié pour 
l’attention accordée à son discours, le Président 
Honoraire de l’UINL s’est adressé à ses « chers 
confrères et amis » présents au Congrès de 
l’UNNPR, tout en exprimant sa joie d’être de 
retour « dans cette belle ville de Bucarest » qu’il 
trouve, par rapport à sa première visite il y a 
20 ans, « transformé de manière remarquable 
dans une capitale ultra-moderne ». 
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I.  Législation pertinente 
pour l’activité notariale

•  ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

 Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 65/2017
portant modifi cation et complément de la 

Loi n° 21/1991 de la citoyenneté roumaine
– M. Of. n° 760 du 25 septembre 2017

• ORDRES

 Ordre commun du ministre des Finances 
publiques, du ministre du Travail et de la 
justice sociale et du ministre de la Santé 
n° 1.024/2017
portant approbation du modèle, du contenu, 

de la modalité de déposer et gérer la « Déclara-
tion visant les obligations de paiement des coti-
sations sociales, l’impôt sur le revenu et l’évi-
dence nominale des personnes assurées »

– M. Of. n° 716 du 5 septembre 2017

 Ordre du ministre des Finances publiques 
n° 2.343/2017
visant la procédure de mise en application 

des dispositions de l’article 140, paragraphe (3), 
point (e) de la Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal

– M. Of. n° 717 du 5 septembre 2017

Actes normatifs d’intérêt 
général publiés dans la période 

septembre – octobre 2017

II. Jurisprudence pertinente

•  DÉCISIONS DE LA HAUTE COUR 
DE CASSATION ET DE JUSTICE

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour statuer sur le pourvoi dans l’intérêt 
de la loi – n° 13/2017 [A]
sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de la 

loi formulé par le Collège de direction de la Cour 
d’Appel Târgu Mureş visant l’interprétation et la 
mise en application unitaire des dispositions de 
l’article 469, paragraphe (3) du Code de procé-
dure pénale, aux fi ns de l’établissement de l’étape 
à partir de laquelle on reprend le procès pénal, 
suite à l’acceptation de la demande de réouver-
ture du procès pénal en cas de jugement de l’af-
faire en absence de la personne condamnée

– M. Of. n° 735 du 13 septembre 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour statuer sur le pourvoi dans l’intérêt 
de la loi – n° 11/2017 [A]
sur l’examen de la saisine formulée par l’Avo-

cat du People relative à « l’interprétation et à la 
mise en application des dispositions de l’article 
39 de l’Ordonnance d’urgence du Gouverne-
ment n° 195/2002 visant la circulation sur les 
voies publiques, republiée, telle que modifi ée 
et complétée, par rapport aux dispositions de 
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l’article 102, paragraphe (1), point 14 ou de l’ar-
ticle 105, point 10 du même acte normatif, afi n 
d’établir la compétence fonctionnelle des agents 
constatateurs (de la police locale ou de la police 
routière), visé par l’article 7, point (h) de la Loi 
n° 155/2010 de la police locale, republiée, telle 
que modifi ée et complétée »

– M. Of. n° 750 du 19 septembre 2017

  Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 51/2017 [A]

sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 
la question de droit suivante : « l’interpréta-
tion des dispositions de l’article III, paragraphe 
(2) de la Loi n° 169/1997 portant modifi ca-
tion et complément de la Loi du fonds foncier 
n° 18/1991, telle que modifi ée et complétée, 
relative au titulaire d’une action en constatation 
de la nullité absolue, dans les conditions de l’ar-
ticle III, paragraphe (1) du même acte normatif  
(maire, préfet, l’Autorité nationale pour la resti-
tution des propriétés et d’autres personnes justi-
fi ant un intérêt légitime), par rapport aux disposi-
tions de l’article 5, point (l) du Règlement visant 
la procédure de mise en place, les attributions et 
le fonctionnement des commissions pour l’éta-
blissement du droit de propriété privée sur les 
terrains, du modèle et de la manière d’attribuer 
les titres de propriété, ainsi que la mise en posses-
sion des propriétaires, approuvé par l’Arrêté du 
Gouvernement n° 890/2005, tel que modifi é et 
complété, et de l’article 32, point (d) et de l’article 
33 du Code de procédure civile, afi n d’établir si 
l’exigence de « l’intérêt légitime » prévue à l’article 
III, paragraphe (2) de la Loi n° 169/1997, telle 
que modifi ée et complétée, est aussi applicable 
au maire, en tant que président de la commission 
locale de fonds foncier, dans la rédaction d’une 
demande reposant sur les dispositions de l’article 
III, paragraphe (1) du même acte normatif  »

– M. Of. n° 751 du 20 septembre 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 35/2017 [A] 
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant 

l’interprétation de l’article 9, paragraphes (2) 

et (4) de l’Ordonnance du Gouvernement n° 
38/2003 relative à la rémunération et à d’autres 
droits des policiers, approuvée telle que modi-
fi ée et complétée par la Loi n° 353/2003, telle 
que modifi ée et complétée, ainsi que des dispo-
sitions similaires de l’article 11, paragraphes (2) 
à (4) de la Loi n° 138/1999 relative à la rémuné-
ration et à d’autres droits du personnel militaire 
des institutions publiques de défense nationale, 
ordre public et sécurité nationale, ainsi qu’à l’oc-
troi de droits salariaux au personnel civil de ces 
institutions, telle que modifi ée et complétée, de 
l’article 11, paragraphes (3) à (5) de l’annexe n° 
IV à la Loi-cadre n° 330/2009 sur la rémuné-
ration unitaire du personnel payé sur les fonds 
publics, telle que modifi ée, respectivement de 
l’article 11, paragraphes (1) à (6) de l’annexe 
n° VII à la Loi-cadre n° 284/2010 sur la rému-
nération unitaire du personnel payé sur les fonds 
publics, telle que modifi ée et complété

– M. Of. n° 757 du 22 septembre 2017

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

 Arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme de 2016
dans l’Affaire Gutău c. Roumanie
– M. Of. n° 755 du 21 septembre 2017
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I. Initiatives législatives des citoyens

 Initiative législative des citoyens de 2017 
en conformité avec la Loi n° 189/1999 visant 

à promouvoir le projet de loi portant modifi ca-
tion de la Loi n° 31/1990 des sociétés 

– M. Of. n° 846 du 25 octobre 2017

II.  Arrêtés des deux Chambres 
du Parlement visant l’exercice 
du contrôle de subsidiarité 
et de proportionnalité 
en conformité avec le Protocole 
n° 2 du Traité de Lisbonne

Arrêté du Sénat n° 111/2017
relatif  à la proposition de Règlement du Par-

lement européen et du Conseil relative à un pro-
duit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle 
(PEPP) − COM (2017) 343 fi nal

– M. Of. n° 849 du 26 octobre 2017

III.  Législation relative 
à l’activité notariale

• LOIS

Loi n° 196/2017
portant modifi cation de l’article 465 de la 

Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal
– M. Of. n° 778 du 2 octobre 2017

•  ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT 
DE LA ROUMANIE

Arrêté du Gouvernement n° 747/2017
visant à déclencher les procédures pour l’ex-

propriation des immeubles propriété privée sis 
sur l’emplacement additionnel, qui font partie 
du couloir d’expropriation des travaux d’utilité 
publique d’intérêt national « Réhabilitation RN 
66  Filiaşi Petroşani km 0+000 – km 131+000, 
secteur km 93+500 – km 126+000 »

– M. Of. n° 819 du 17 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement n° 746/2017
visant à déclencher les procédures pour l’ex-

propriation des immeubles propriété privée sis 
sur l’emplacement additionnel, qui font partie 
du couloir d’expropriation des travaux d’utilité 
publique d’intérêt national « Autoroute Lugoj – 
Deva », déroulés dans la localité de Brănişca, 
département de Hunedoara

– M. Of. n° 819 du 17 octobre 2017

• ORDRES

 Ordre du Président de l’Agence Nationale 
d’Administration Fiscale n° 2.856/2017
visant à établir les critères pour évaluer le 

risque fi scal en cas d’enregistrement et annula-
tion de l’enregistrement aux fi ns de la taxe sur la 
valeur ajoutée, portant approbation de la Procé-
dure visant l’évaluation du risque fi scal pour les 
assujettis demandant l’enregistrement aux fi ns 
de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’article 316, 
paragraphe (1), points (a) et (c) et l’article 316, 
paragraphe (12), point (e) de la Loi n° 227/2015 
sur le Code fi scal, portant approbation de la 
Procédure d’enregistrement, sur demande, aux 
fi ns de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’ar-
ticle 316, paragraphe (12), point (e) de la Loi 
n° 227/2015 sur le Code fi scal, ainsi que portant 
approbation de la Procédure d’annulation, d’of-
fi ce, de l’enregistrement aux fi ns de la taxe sur la 
valeur ajoutée des assujettis à haut risque fi scal 
selon l’article 316, paragraphe (11), point (h) de 
la Loi n° 227/2015 sur le Code fi scal

– M. Of. n° 780 du 3 octobre 2017

 Ordre commun du ministre de la Jus-
tice, du ministre de l’Intérieur, du Pré-
sident de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice et du Procureur général du 
Parquet auprès de la Haute Cour de Cas-
sation et de Justice (n° 1.123/C/2017 ; 
n° 2.037/2017 ;  n° 111/2017 ; n° 1.274/2017)
visant le modèle de la notifi cation écrite 

remise aux prévenus ou aux inculpés lors des 
procédures pénales dans lesquelles ils sont pri-
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vés de liberté ou aux personnes arrêtées pour la 
mise en exécution d’un mandat d’arrêt européen

– M. Of. n° 786 du 4 octobre 2017

 Ordre du ministre des Affaires étrangères 
n° 1.690/2017
visant l’entrée en vigueur de certains traités 

internationaux
– M. Of. n° 792 du 6 octobre 2017

 Ordre du Président de l’Agence Nationale 
d’Administration Fiscale n° 2.779/2017
portant approbation du modèle et du contenu 

du formulaire 110 « Déclaration de règlement/
demande de restitution visant la retenue à la 
source »

– M. Of. n° 793 du 6 octobre 2017

 Ordre du Président de l’Agence Nationale 
d’Administration Fiscale n° 2.927/2017
visant la procédure et les conditions d’appro-

bation du transfert des montants du compte de 
TVA

– M. Of. n° 813 du 13 octobre 2017

 Ordre du ministre des Finances publiques 
n° 2.800/2017
portant approbation de la Procédure visant à 

annuler les astreintes afférentes aux obligations 
fi scales principales représentant la TVA, dans le 
cas des assujettis optant pour la ventilation de la 
TVA, ainsi que portant approbation du modèle 
et du contenu de certains formulaires

– M. Of. n° 846 du 25 octobre 2017

IV. Jurisprudence pertinente

•  DÉCISIONS DE LA HAUTE COUR 
DE CASSATION ET DE JUSTICE

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher des questions de droit – 
n° 34/2017 [A]
visant à trancher la manière d’interpréter les 

dispositions des articles 182 et 183 du Code de 
procédure civile, afi n d’établir si l’action intro-
duite par courriel/fax, le dernier jour du délai 

calculé par jours, après l’heure à laquelle l’acti-
vité de l’instance cesse, est réputée avoir été faite 
à l’intérieur du délai

– M. Of. n° 803 du 11 octobre 2017

 Décision de la Haute Cour de Cassation 
et de Justice – La formation compétente 
pour trancher le pourvoi dans l’intérêt de 
la loi – n° 12/2017 [A]
sur l’examen du pourvoi formulé par le Col-

lège de direction de la Cour d’Appel Iaşi visant 
l’interprétation et la mise en application des dis-
positions de l’article 179 de la Loi n° 263/2010 
sur le système unitaire de pensi ons publiques de 
retraite, telle que modifi ée et complétée, corro-
boré avec les articles 114 et 116 du même acte 
normatif

– M. Of. n° 849 du 26 octobre 2017

•  DÉCISIONS DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 460/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 33 de l’Ordonnance d’ur-
gence du Gouvernement n° 158/2005 relative 
aux congés et aux indemnités d’assurance mala-
die

– M. Of. n° 809 du 12 octobre 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 588/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 58, paragraphe (1) de la Loi 
n° 303/2004 sur le statut des juges et des pro-
cureurs

– M. Of. n° 835 du 20 octobre 2017

 Décision de la Cour Constitutionnelle 
n° 562/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dis-

positions de l’article 117, paragraphe (1), points 
(a) et (b) du Code de procédure pénale 

– M. Of. n° 837 du 23 octobre 2017

Sélection réalisée par
Mihaela CIOCHINĂ
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