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Dragi colegi,

Anul acesta se împlinesc 22 de
ani de la apariţia primului număr al
Buletinului notarilor publici. Unii
dintre noi am parcurs împreună
această perioadă, în timp ce alţii dintre dumneavoastră aţi luat contact
cu Buletinul notarilor publici mai
recent, odată cu accesul în profesie.
I-am văzut începuturile, i-am urmărit dezvoltarea, am citit cu interes
dezbateri şi opinii, toate scrise de
notari şi pentru notari. Am aflat, am
învăţat, ne-am perfecţionat. Fără
a face acum o analiză amănunţită,
este de netăgăduit că fiecare dintre
noi, dar şi profesia, în ansamblul ei,
am beneficiat de o plusvaloare considerabilă, de un sprijin teoretic şi
practic care ne era absolut necesar.
În toţi aceşti ani, Buletinul notarilor publici a fost singura revistă
tipărită cu profil juridic din România asumată şi editată de un corp
profesional, iar acest fapt constituie pentru noi toţi un motiv de
mândrie. Viaţa Buletinului notarilor
publici se identifică, astfel, cu etapa
liberală a dezvoltării profesiei noastre. În tot acest timp, notariatul român a făcut eforturi considerabile, atât financiare, cât şi umane, pentru a furniza un produs editorial în condiţii grafice deosebite şi la un nivel ştiinţific
înalt. Cei care, de-a lungul timpului, au ales voluntar şi altruist
să împărtăşească cu colegii lor din cunoştinţele şi din experienţa
acumulată au contribuit fiecare la existenţa şi dezvoltarea acestui periodic. De fapt, acesta a constituit atuul revistei. Un spaţiu
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Este momentul să mulţumim celor implicaţi
direct şi să apreciem încă o dată eforturile colectivului de redacţie condus de doamna Doina
Rotaru în calitate de redactor-şef, eforturi care
au făcut ca Buletinul Notarilor Publici să fie una
dintre cele mai reputate reviste cu tematică profesională.
Anul 2018 sunt convins că va reconfirma
seriozitatea demersului şi proiecte importante
deja demarate se vor finaliza. Am în vedere în
mod special demersurile minuţioase, complexe
şi riguroase ce au fost deja îndeplinite în scopul

recunoaşterii ştiinţifice a Buletinului Notarilor
Publici de către organismele abilitate în domeniu.
Acest obiectiv important, pentru atingerea
căruia s-a implicat colectivul redacţional, va
necesita un efort crescut din partea tuturor. În
acest context, vă adresez îndemnul de a contribui, în măsura disponibilităţii fiecăruia dintre
dumneavoastră, la îndeplinirea acestui demers
reprezentativ pentru corpul notarial.

EDITORIAL

publicistic special creat, în care notarii să scrie
pentru notari, în care cazuistica notarială să constituie obiectul predilect al dezbaterilor, dar mai
ales un spaţiu care să asigure o practică notarială
unitară. Acest deziderat fundamental, pe care
colectivul de redacţie l-a urmărit în permanenţă,
a reprezentat consecinţa firească a faptului că
Buletinul este editat şi susţinut de către Uniunea
Naţională a Notarilor Publici.

Buletinul notarilor publici va rămâne şi în
viitor periodicul editat şi asumat de Uniunea
Naţională a Notarilor Publici şi unde contribuţiile dumneavoastră ştiinţifice ne vor onora şi vor
conlucra la dezvoltarea permanentă a acestei
profesii.
Dragi colegi,
Noul An să vă aducă bucurii şi împliniri,
să vă găsească încrezători şi cu puterea de a
vă duce la îndeplinire proiectele personale
şi profesionale pe care le aveţi! 

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
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Din istoria notariatului

ansamblu de acte notariale privitoare la o
succesiune din judeţul Râmnicu Sărat, redactate
între 1872 şi 1897, oferă o imagine interesantă
despre funcţionarea instituţiei notariale în Vechiul Regat.

Un

În 1872, Toma Tâmpeanu, trăitor la Brăila, face un testament
prin care îşi lasă soţia, Maria, administrator pentru averea lui
mişcătoare şi nemişcătoare. Cotutori apar doi prieteni şi
ginerele său I. F. Robescu. După „desăvârşita lichidare a averii”,
soţia primea, viager, o cotă din uzufruct.
Din partea sa disponibilă, Tâmpeanu lasă şcolii pe care o
fondase în comuna Galbenu moşia Cochirleanca (Găgeanu),
ca porţiune rămasă după înzestrarea fiicei sale Ecaterina.
Administrarea lăcaşului urma să fie făcută de soţie, fiice şi gineri.
În continuare, doar urmaşii lor pe line bărbătească aveau să
poarte de grijă şcolii. Toţi erau obligaţi s-o păstreze în stare de
funcţionare, cu patru clase primare, şcolari externi şi profesorii
corespunzători.
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Restul averii rămânea fiului Mihalache, cu următoarele îndatoriri: să dea unui Răducanu Orăşanu o sută de galbeni pe an,
pe toată viaţa, „fără să-i ceară nici un serviciu”. Acelaşi regim
pentru 50 de galbeni daţi lui Stoian Apostolescu şi câte o mie
de lei vechi celor doi preoţi de la biserica din comuna Galbenu
şi câte 300 de lei dascălilor. Fiul trebuia să-şi asume întreţinerea
bisericii.
Actul dotal (din 1869) al fiicei sale Ecaterina, în afară de o
parte a moşiei Cochirleanca, mai cuprindea „lucruri mişcătoare,
bijuterii, veşminte şi lenjerie” în valoare de 2.330 de galbeni.
În 1873, consiliul comunei Galbenu acceptă legatul făcut
şcolii, care purta deja numele donatorului, „având în vedere că
această donaţiune este cu deosebire necesară în interesul întinderii instrucţiunii publice”. Notarul redactor al „acceptaţiunii”
a fost N. V. Burhălescu.
În acelaşi an, prefectul de Râmnicu Sărat raporta ministrului
de interne primirea legatului, precizând că valoarea lui minimă
era de 26.000 de galbeni (cu un venit anual de 1.200 de galbeni),
ceea ce ar fi permis întemeierea în comună a unei şcoli de
meserii sau a unui gimnaziu.
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Prefectul de Râmnicu Sărat primeşte aprobarea Consiliului de miniştri, sub forma unui
ordin al ministrului de interne din 11 august 1873.
Sancţionarea prin decret domnesc va aştepta
până în 1897. Atunci, Consiliul de miniştri, în
temeiul legii Casei Şcoalelor, redactează un jurnal
prin care, după avizul dat de Consiliul avocaţilor
publici şi conform legii „pentru facerea clădirilor
şcolare” şi Codului civil, recomandă suveranului
acceptarea legatului.
Decretul regelui Carol I e din 28 mai 1897,
emis în urma raportului ministrului Spiru Haret.
Moştenitorul lui Toma Tâmpeanu, fiul său
Mihalache, locuia în 1885 la Odessa; el decide
să-şi vândă partea din moşia Cochirleanca
cumnatului său I. F. Robescu, trăitor la Focşani.
Era vorba „cam de vreo 2.000 de pogoane”,
pentru care primea 100.000 de franci. Vânzarea
prevedea şi menţinerea clauzei de întreţinere
a şcolii din comuna Galbenu, potrivit actelor
de mai sus. Astfel, cumpărătorul devenea
„administrator al şcolii din comuna Galbenu, cu
drept de control transmisibil fiilor săi de parte
bărbătească”.
Motivul acestui gest stătea în situaţia urmaşilor de sex masculin, cerută prin testamentul lui
Toma Tâmpeanu: una dintre fetele lui, Mariţa,
avea un fiu, Hristu Ceacâru, „aşezat şi însurat
în Italia şi înstrăinat de România”. Altă fată,

Efrosina, căsătorită Christescu, n-avea copii. În
fine, ultima fată, Ecaterina Robescu, decedată,
lăsase cinci copii (din care trei băieţi). Prin
urmare, cumpărătorul şi mai apoi fiii acestuia
erau îndreptăţiţi să continue administrarea şcolii
mai sus pomenite.

ISTORIC

Ministrul de interne Lascăr Catargiu cere
Consiliului de miniştri să aprobe donaţia. La
rândul său, acesta întocmeşte un jurnal prin care
încuviinţează primirea legatului. În continuare,
acelaşi ministru de interne se adresa principelui
Carol pentru ca, pe temeiul legii comunale, să
aprobe destinaţia ofertei testatorului.

Un act „confirmativ” din 1893 întăreşte
vânzarea efectuată de Mihalache Tâmpeanu
către cumnatul său I. F. Robescu; în acelaşi
timp dezvăluie şi acţiuni ale lui Mihalache ce
trădau dezinteresul pentru administrarea şcolii.
În 1884 el vânduse aceluiaşi cumnat partea de
moşie rămasă mamei sale (ceea ce provocase „o
acţiune în nulitate pentru lipsa de consimţământ
legal”). Când a primit moşia Cochirleanca, s-a
grăbit s-o arendeze cumnatului; în momentul
vânzării, acela a invocat şapte ani şi jumătate de
achitare a arendei (135.000 de lei), ceea ce ar fi
trebuit să constituie parte din preţul ca atare al
moşiei.
În încheierea actului confirmativ, toate
acţiunile de mai sus se anulau, mandatele date
avocaţilor „pentru intentarea şi susţinerea
acestor procese erau retrase”, iar procesele
„stinse pentru totdeauna”.
În 1882, dr. D. Christescu, ginerele fără copii
al testatorului, face o „renunţare” de participare
la administrarea şcolii, alături de Mihalache
Tâmpeanu.
Gestul are şi o valoare simbolică. Analiza
a zeci de donaţii făcute pentru întemeierea ori
susţinerea unor aşezăminte şcolare arată lipsa
de finalitate, abandonul şi, în cele din urmă,
desfiinţarea majorităţii acestor instituţii începute
cu generozitate şi pioşenie. 

anul XXI
nr. 6

Dr. Georgeta FILITTI
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STUDII

Sunt independenţi
judecătorii şi notarii publici
în interpretarea şi aplicarea legii?
entru ca funcţionarii publici propriu-zişi şi funcţionarii publici asimilaţi să-şi poată îndeplini obligaţiile
de serviciu, prin Constituţie sau lege, li se garantează
deplina independenţă sau autonomie în interpretarea şi aplicarea legii.

P

Aşa, spre exemplu, judecătorii care fac parte din categoria
funcţionarilor publici propriu-zişi, „[…] sunt independenţi şi se
supun numai legii” [art. 124 alin. (3) din Constituţie].
La fel, notarii publici, care fac parte din categoria funcţionarilor publici asimilaţi, au prin art. 3 alin. (1), teza a II-a din
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale,
republicată1 „[…] statutul unei funcţii autonome”. Or, cuvântul autonom are, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române
(DEX), înţelesul „care este liber, care nu depinde de nimeni”2.
De asemenea, funcţionarilor publici propriu-zişi li se
garantează independenţa în interpretarea şi aplicarea legii
prin art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată3, care prevede că „Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de
serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.”
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Independenţa sau autonomia în interpretarea şi aplicarea
legii este garantată funcţionarilor publici prin Constituţie sau
lege pentru ca aceştia să-şi poată îndeplini obligaţiile de serviciu potrivit propriei convingeri şi pentru ca să fie la adăpost de
orice imixtiune în activitatea lor, din partea unor autorităţi ori
a unor persoane, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de
serviciu în conformitate cu legea.4
Într-un studiu valoros s-a arătat, cu deplin temei, că „este
o cerinţă normală ca aceia care exercită o profesie cu potenţial
sau vocaţie de reglementare statutară sau, după caz, un mandat
În M. Of. nr. 444 din 18 iunie 2014.
ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. Universul Enciclopedic,
Bucureşti, 1996, p. 74.
3
În M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007.
4
GH. DOBRICAN, Răspund penal judecătorii, procurorii, notarii publici, executorii judecătoreşti şi alte persoane care desfăşoară
o activitate de jurisdicţie pentru soluţiile pronunţate în cadrul acestei activităţi?, în „Dreptul” nr. 6/2005, p. 142 şi următoarele.
1
2
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În practica judiciară în materie penală, prevederile constituţionale şi legale exemplificate mai
sus, precum şi opinia din doctrină, sunt uneori
ignorate, considerându-se că funcţionarii publici
nu sunt independenţi în interpretarea şi aplicarea legii.
Aşa, spre exemplu, inculpatul V.A., funcţionar public asimilat (notar public), a fost trimis
în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz
în serviciu prevăzută de art. 297 alin. (1) C. pen.
raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor
de corupţie, cu aplicarea art. 38 C. pen.6
S-a reţinut, în esenţă, în sarcina funcţionarului public asimilat V.A., că la cererea părţilor a autentificat sub nr. 2524/19.08.2008, nr.
3252/23.10.2008 şi nr. 805/26.03.2009, trei
contracte de schimb încheiate de reprezentanţii
Asociaţiei Composesoratului Foştilor Colonişti
I.T., prin care s-au înstrăinat din patrimoniul
composesoratului în total 181,7112 ha de teren
păşune, teren neagricol, care a ajuns în patrimoniul unor persoane fizice, precum şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr. 994/30.04.2009, prin care reprezentanţii
Asociaţiei Composesoratului Foştilor Urbaria-

lişti R au înstrăinat suprafaţa de 199,8103 ha de
păşune la aceleaşi persoane fizice.
În rechizitoriu s-a mai reţinut că autentificarea contractelor de schimb şi a contractului de
vânzare-cumpărare de către funcţionarul public
asimilat V.A. s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 26 alin. (1) din Legea
nr. 1/2000, modificată prin Legea nr. 247/2005,
care prevede că: „Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră,
păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate,
obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri
urbariale, comune politice, cooperative, alte
comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentatului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: «obşte
de moşneni», «obşte de răzeşi», «composesorat», «păduri grănicereşti», alte asociaţii şi forme
asociative cu denumirea localităţii respective”,
iar art. 28 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 1/2000,
modificată, prevăd: „(6) Membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu
pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane
din afara acestora. (7) Terenurile acestor forme
asociative nu pot fi înstrăinate în nici un mod, în
întregime sau în parte.”
În ceea ce îi priveşte pe magistraţii judecători care prin Decizia civilă nr. 110 din 30 mai
2012 a Curţii de Apel Timişoara, Secţia I civilă,
s-au pronunţat în sensul că atât contractele de
schimb, cât şi contractul de vânzare-cumpărare
au fost încheiate şi autentificate cu respectarea
legii, în rechizitoriu se arată că împotriva lor s-a
dispus extinderea şi începerea urmăririi pentru
săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzute de art. 297 alin. (1) C. pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, dispunându-se disjungerea cauzei pentru
această infracţiune, urmând ca să fie continuate
cercetările într-un dosar penal nou.

STUDII

să fie beneficiarii unei garanţii că nimic nu îi
împiedică să-şi realizeze rolul profesional pe
care şi l-au asumat prin acceptarea unei funcţii
sau demnităţi particulare şi că le vor fi apărate
integritatea socio-profesională, demnitatea de
funcţionari sau demnitari, raporturile instituţionale cu alte autorităţi etc. Din această perspectivă, statutul va avea ca obiectiv să garanteze o
libertate deplină şi completă de acţiune a unor
persoane (funcţionari publici sau demnitari) în
realizarea unei activităţi determinate, asumate
de o instituţie publică, care, potrivit Constituţiei
sau a unei legi speciale, urmează să desfăşoare
un serviciu public, să asigure independenţa instituţiei şi a funcţionarilor publici ori a demnitarilor faţă de alte autorităţi, precum şi să instituie
anumite restricţii de natură profesională şi personală în sarcina celor care îndeplinesc funcţia
publică sau demnitatea respectivă.”5
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5
I. CHELARU, C. IONESCU, Unele aspecte teoretice privind independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale,
în „Dreptul” nr. 8/2015, p. 59.
6
Rechizitoriul din 6 aprilie 2016 emis în dosarul nr. 95/P/2014 de către DNA – Serviciul Teritorial Timişoara.
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Pentru motivele pe care le voi arăta în cele
ce urmează, consider că soluţiile din rechizitoriu
sunt ilegale.
Chiar dacă reţinerea din rechizitoriu ar fi
întemeiată, în sensul că prin art. 26 alin. (1)
şi art. 28 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 1/20007,
s-a instituit interdicţia înstrăinării păşunilor, din moment ce faptele imputate funcţionarilor publici judecători şi funcţionarului
public asimilat (notarului public) nu sunt
incriminate, nu poate fi angajată răspunderea penală a acestora pentru infracţiunea
de abuz în serviciu prevăzută de art. 297
alin. (1) C. pen. raportat la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. În
acest sens, celebrul profesor Vintilă Dongoroz,
cel mai mare specialist în dreptul penal până în
zilele noastre, recurgând la o cercetare interdisciplinară aprofundată, a arătat că faţă de dificultăţile ivite în diferenţierea ilicitului penal de ilicitul
extrapenal şi multitudinea opiniilor exprimate în
doctrină, pentru a se evita orice greşeală cu consecinţe grave asupra autorului faptei ilicite, se
impune să se adopte „[…] criteriul formal (normativ) al naturii sancţiunii în sensul că, în dreptul pozitiv, se consideră ilicit penal orice fapt,
pentru care normele juridice prevăd o pedeapsă
şi ilicitul extra-penal orice faptă, pentru care se
prevede o sancţiune pur reparatorie”8. Dacă se
apreciază că, într-adevăr, prin art. 26 alin. (1)
şi art. 28 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 1/2000
se interzice înstrăinarea păşunilor, cele trei
contracte de schimb şi contractul de vânzare-cumpărare sunt lovite de nulitate absolută potrivit art. 966 şi art. 968 din vechiul
Cod civil în vigoare la data autentificării lor,
ceea ce va atrage sancţiunea civilă a anulării
acestora şi nicidecum o pedeapsă.
Prin soluţiile din rechizitoriu, funcţionarilor publici li se ignoră şi independenţa sau
autonomia garantată acestora prin Constituţie sau lege în interpretarea şi aplicarea legii.9

În cauză, funcţionarul public asimilat V.A.,
notar public, prevalându-se de art. 3 alin. (1), teza
a II-a din Legea nr. 36/1995, republicată, prin
care i se garantează autonomia în interpretarea
şi aplicarea legii, a autentificat cele trei contracte
de schimb şi contractul de vânzare-cumpărare,
ce au avut ca obiect păşuni, considerând că prin
art. 26 alin. (1) şi art. 28 alin. (6) şi (7) din Legea
nr. 1/2000, modificată prin Legea nr. 247/200510,
nu este interzisă înstrăinarea acestora.
De asemenea, funcţionarii publici propriu-zişi, respectiv judecătorii, în temeiul art. 124
alin. (3) din Constituţie prin care li se garantează
independenţa în interpretarea şi aplicarea legii,
au statuat că „din art. 28 şi din întregul capitol
3 al Legii nr. 1/2000, rezultă că sunt avute în
vedere terenurile forestiere, deci şi interdicţia de
înstrăinare vizează numai terenurile forestiere”.
În dezacord cu interpretarea şi aplicarea
art. 26 alin. (1) şi art. 28 alin. (6) şi (7) din Legea
nr. 1/2000, făcută în mod corect şi în opinia
noastră, de judecătorii independenţi şi de funcţionarul public asimilat, autonom, prin rechizitoriu se reţine că acestor prevederi li s-a dat o
interpretare şi o aplicare restrictive cu toate că
sunt aplicabile şi pentru terenurile păşuni şi nu
numai pentru terenurile forestiere.
Este evident că prin soluţiile din rechizitoriu, funcţionarilor publici propriu-zişi,
respectiv judecătorilor şi notarului public
asimilat funcţionarului public nu li se
recunoaşte independenţa sau autonomia
în interpretarea şi aplicarea legii, în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale. Ca
urmare, prin soluţiile din rechizitoriu se ignoră
înseşi prevederile constituţionale şi legale prin
care acestora li se recunoaşte independenţa şi
autonomia în interpretarea şi aplicarea legii.
Dacă se acceptă soluţiile din rechizitoriu, funcţionarilor publici de toate categoriile li se întinde o
capcană, deoarece, deşi prin Constituţie sau lege
li se garantează independenţa şi autonomia în

7
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii nr. 169/1997 a fost publicată în M. Of. nr. 8 din 12 ianuarie 2000.
8
V. DONGOROZ, Dreptul penal, Bucureşti, 1939, p. 23.
9
Din păcate, asemenea soluţii nu sunt singulare. Pentru alte exemplificări, vezi GH. DOBRICAN, Calificarea penală greşită
a unor fapte imputate notarilor publici, http://www.universul juridic.ro.
10
Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente a fost
publicată în M. Of. nr. 653 din data de 22 iulie 2005.
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interpretarea şi aplicarea legii, potrivit convingerii
intime, răspund, culmea, penal cu privire la modul
de interpretare şi aplicare a legii şi pentru soluţiile
adoptate?!
Prin soluţiile din rechizitoriu, singurii funcţionari independenţi, intangibili şi
infailibili în interpretarea şi aplicarea legii
sunt funcţionarii procurori, interpretare de
la care toţi ceilalţi funcţionari publici nu
se pot abate. Ca urmare, pentru ca funcţionarii publici de toate categoriile să nu fie subiecţi
ai infracţiunii de abuz în serviciu prevăzute de
art. 297 alin. (1) C. pen. raportat la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ar trebui să ceară aprobarea procurorilor cu privire la
modul cum să interpreteze şi să aplice legea în
vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, ceea
ce ar îngreuna în mod evident întreaga activitate
economică şi socială. De altfel, este de notorietate
că mulţi funcţionari publici din serviciile publice,
de teamă ca interpretarea şi aplicarea legii să nu
fie considerată infracţiune de corupţie, se abţin
de la îndeplinirea unor obligaţii de serviciu.
Din cauza unor reglementări legale echivoce, confuze, paralele şi contradictorii sau pur
şi simplu din eroare, este posibil ca funcţionarii
publici să soluţioneze diferit anumite probleme

de drept.11 De aceea, am arătat că „[…] atât în
legislaţia din ţara noastră, cât şi în legislaţia altor
ţări, nu a fost incriminată soluţia greşită dată în
interpretarea şi aplicarea legii de către funcţionarii publici propriu-zişi, funcţionarii asimilaţi şi
funcţionarii privaţi.”12
Neincriminarea unor fapte imputate
funcţionarilor publici nu înseamnă că aceştia nu vor răspunde juridic dacă sunt îndeplinite condiţiile răspunderii juridice. În acest
sens, prin Decizia nr. 405/201613 a Curţii
Constituţionale se exemplifică răspunderea
potrivit Codului muncii, Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, răspunderea delictuală, conform art. 1.349 alin. (1)
şi (2) C. civ. (paragraful 77 din Decizie).
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Faţă de cele arătate mai sus, este limpede că
fapta funcţionarului public neincriminată de lege
nu constituie un „ilicit penal” de natură să atragă
o pedeapsă penală, ci o faptă ilicită extrapenală
care va atrage o sancţiune reparatorie, după caz,
civilă delictuală sau contractuală, disciplinară,
materială, fiscală sau contravenţională, dacă sunt
întrunite condiţiile unei asemenea forme de răspundere juridică. 
Prof. univ. dr. Gheorghe DOBRICAN
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Universitatea Ecologică Bucureşti

GH. DOBRICAN, Critica reglementărilor paralele şi contradictorii ale unor instituţii juridice, http://www.universul juridic.ro.
GH. DOBRICAN, Infracţiunea de abuz în serviciu în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, în „Dreptul”
nr. 2/2017, p. 23.
13
Publicată în M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016.
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Aspecte controversate
privind dreptul de retenţie

Structură:
I. Sediul materiei
II. Natura juridică. Domeniul de aplicare. Condiţiile în
care poate fi invocat
III. Excepţii de la aplicarea dreptului de retenţie
IV. Îndatoririle celui care exercită dreptul de retenţie
V. Opozabilitatea dreptului de retenţie
VI. Stingerea dreptului de retenţie
I.

SEDIUL MATERIEI

„Art. 2.495 – Noţiune
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(1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl
reţină cât timp creditorul nu îşi execută obligaţia sa izvorâtă din acelaşi
raport de drept sau, după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubeşte
pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel bun ori
pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.
(2) Prin lege se pot stabili şi alte situaţii în care o persoană poate exercita un drept de retenţie.”
(Legislaţie conexă: art. 189 din Legea de aplicare a Codului civil
nr. 71/2011)
„Art. 189 – (1) Drepturile de retenţie exercitate înainte de data
intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte condiţiile
de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data exercitării lor.
(2) Drepturile de retenţie înregistrate înainte de data intrării în
vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte ordinea de preferinţă, opozabilitatea şi efectele faţă de terţi, dispoziţiilor legale existente la
data înregistrării lor.” (subl. n.)
(Legislaţie conexă: art. 159 din Legea nr. 85/2014 – art. 159
din subsecţiunea 3 referitoare la „Distribuirea sumelor realizate în urma
lichidării”)
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(1) Dreptul de retenţie nu poate fi exercitat
dacă deţinerea bunului provine dintr-o faptă ilicită, este
abuzivă ori nelegală sau dacă bunul nu este susceptibil
de urmărire silită.
(2) Dreptul de retenţie nu poate fi invocat de
către posesorul de rea-credinţă decât în cazurile anume
prevăzute de lege.” (subl. n.)
(Legislaţie conexă: art. 727 şi art. 728 din
Codul de procedură civilă, referitoare la bunurile neurmăribile şi la bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau
profesiei debitorului)
„Art. 2.497 – Îndatoririle celui care exercită dreptul de retenţie
Cel care exercită un drept de retenţie are drepturile şi obligaţiile unui administrator al bunului altuia
împuternicit cu administrarea simplă, dispoziţiile
art. 795 – 799 aplicându-se în mod corespunzător.
Art. 2.498 – Opozabilitatea dreptului de
retenţie
(1) Dreptul de retenţie este opozabil terţilor fără
îndeplinirea vreunei formalităţi de publicitate.
(2) Cu toate acestea, cel care exercită un drept de
retenţie nu se poate opune urmăririi silite pornite de un
alt creditor, însă are dreptul de a participa la distribuirea preţului bunului, în condiţiile legii.
Art. 2.499 – Stingerea dreptului de retenţie
(1) Dreptul de retenţie încetează dacă cel interesat consemnează suma pretinsă sau oferă retentorului o
garanţie suficientă.
(2) Deposedarea involuntară de bun nu stinge dreptul
de retenţie. Cel care exercită acest drept poate cere restituirea bunului, sub rezerva regulilor aplicabile prescripţiei
extinctive a acţiunii principale şi dobândirii bunurilor
mobile de către posesorul de bună-credinţă.” (subl. n.)
În aplicarea dispoziţiilor art. 2.495 alin. (2)
C. civ., dreptul de retenţie este reglementat de
următoarele dispoziţii legale din Codul civil
referitoare la:
1. „Regimul comunităţii legale”:
„Art. 352 – Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
[…]

(2) Soţul care a plătit datoria comună în condiţiile
alin. (1) are un drept de retenţie asupra bunurilor
celuilalt soţ până la acoperirea integrală a creanţelor pe
care acesta i le datorează.” (subl. n.)
„Art. 365 – Dreptul de retenţie
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„Art. 2.496 – Excepţii

La încetarea regimului separaţiei de bunuri, fiecare
dintre soţi are un drept de retenţie asupra bunurilor
celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care
le au unul faţă de celălalt.” (subl. n.)
2. „Produsele bunurilor”:
„Art. 550 – Dobândirea fructelor și a productelor
[…]
(5) În acest caz, produsele sau contravaloarea acestora pot fi reţinute până la restituirea cheltuielilor. Cu toate acestea, proprietarul poate cere obligarea
posesorului la predarea produselor ori a contravalorii
acestora dacă furnizează o garanţie îndestulătoare.”
(subl. n.)
3. „
Apărarea dreptului de proprietate
privată”:
„Art. 566 – Efectele admiterii acţiunii în
revendicare
[…]
(6) Pârâtul are un drept de retenţie asupra
produselor până la restituirea cheltuielilor făcute pentru
producerea şi culegerea acestora, cu excepţia cazului în
care proprietarul furnizează pârâtului o garanţie îndestulătoare.
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(7) Dreptul de retenţie nu poate fi exercitat în
niciun caz asupra bunului frugifer sau când intrarea în
stăpânirea materială a bunului s-a făcut prin violenţă
ori fraudă sau când produsele sunt bunuri perisabile ori
sunt supuse, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de
timp, unei scăderi semnificative a valorii lor.” (subl. n.)
4. „
Darea de seamă și predarea
bunurilor”:
„Art. 856 – Deducerea remuneraţiei
[...]
(2) Administratorul are drept de retenţie asupra bunului administrat până la plata integrală a datoriei faţă de el.” (subl. n.)
15
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5. „Posesie”:
„Art. 918 – Cazurile care nu constituie
posesie
(1) Nu constituie posesie stăpânirea unui
bun de către un detentor precar, precum:
[…]
d) orice altă persoană care, deţinând temporar
un bun al altuia, este obligată să îl restituie sau care
îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia.
(2) Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai în cazurile şi limitele prevăzute
de lege.” (subl. n.)
6. „
Dobândirea proprietăţii mobiliare
prin posesia de bună-credinţă”:
„Art. 937 – Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă
[…]
(3) Dacă bunul pierdut sau furat a fost cumpărat dintr-un loc ori de la o persoană care vinde în mod
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obişnuit bunuri de acelaşi fel ori dacă a fost adjudecat
la o licitaţie publică, iar acţiunea în revendicare a fost
introdusă înăuntrul termenului de 3 ani, posesorul de
bună-credinţă poate reţine bunul până la indemnizarea sa integrală pentru preţul plătit vânzătorului.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică
bunurilor mobile care sunt accesorii unui imobil.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător şi în legătură cu dobândirea dreptului de
uzufruct şi a dreptului de uz asupra unui bun mobil.”
(subl. n.)
7. „Raportul donaţiilor”:
„Art. 1.154 – Ameliorările și degradările
bunului donat în cazul raportului în natură
[…]
(3) Donatarul poate reţine bunul până la
plata efectivă a sumelor ce îi sunt datorate pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), afară de cazul în care
creanţa lui se compensează cu despăgubirile pe care le
datorează potrivit alin. (2).” (subl. n.)

consignaţie şi a sumelor cuvenite consignantului, pentru
creanţele sale asupra acestuia.

„Art. 1.556 – Excepţia de neexecutare

(2) Obligaţiile consignatarului privind întreţinerea
bunurilor rămân valabile în caz de exercitare a dreptului
de retenţie, dar cheltuielile de depozitare incumbă consignantului, dacă exercitarea dreptului de retenţie a
fost întemeiată.” (subl. n.)

(1) Atunci când obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părţi
nu execută sau nu oferă executarea obligaţiei, cealaltă
parte poate, într-o măsură corespunzătoare,
să refuze executarea propriei obligaţii, afară
de cazul în care din lege, din voinţa părţilor sau din
uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute
mai întâi.
(2) Executarea nu poate fi refuzată dacă, potrivit
împrejurărilor şi ţinând seama de mica însemnătate a
prestaţiei neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credinţe.” (subl. n.)
„Art. 1.823 – Îmbunătăţirile făcute de
locatar
[…]
(3) În cazul în care nu a avut acordul prealabil al
locatorului, locatarul nu poate invoca, în niciun caz,
dreptul de retenţie.” (subl. n.)
9. „Obligaţiile mandantului”:
„Art. 2.029 – Dreptul de retenţie al mandatarului
Pentru garantarea tuturor creanţelor sale împotriva
mandantului izvorâte din mandat, mandatarul are un
drept de retenţie asupra bunurilor primite cu ocazia
executării mandatului de la mandant ori pe seama acestuia.” (subl. n.)
10. „Contractul de comision”:
„Art. 2.053 – Dreptul de retenţie aparţinând comisionarului
(1) Pentru creanţele sale asupra comitentului, comisionarul are un drept de retenţie asupra bunurilor
acestuia, aflate în detenţia sa.
(2) Comisionarul va avea preferinţă faţă de vânzătorul neplătit.” (subl. n.)
11. „Contractul de consignaţie”:
„Art. 2.062 – Dreptul de retenţie
(1) În lipsă de stipulaţie contrară, consignatarul nu
are un drept de retenţie asupra bunurilor primite în
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8. „
Cauze justificate de neexecutare
a obligaţiilor contractuale”

12. „Depozitul hotelier”:
„Art. 2.135 – Dreptul de retenţie
În cazul neplăţii de către client a preţului camerei şi a
serviciilor hoteliere prestate, hotelierul are un drept de
retenţie asupra bunurilor aduse de client, cu excepţia
documentelor şi a efectelor personale fără valoare comercială.
Art. 2.136 – Valorificarea bunurilor
Hotelierul poate cere valorificarea bunurilor asupra
cărora şi-a exercitat dreptul de retenţie, potrivit
regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă în materia urmăririi silite mobiliare.” (subl. n.)
(Legislaţie conexă: art. 901 C. proc. civ.
referitor la vânzarea bunurilor lăsate în
depozit)
13. „Împrumutul de folosinţă”:
„Art. 2.153 – Dreptul de retenţie
În niciun caz, comodatarul nu poate invoca dreptul
de retenţie pentru obligaţiile ce s-ar naşte în sarcina
comodantului.” (subl. n.)
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14. „
Privilegiile generale și privilegiile
speciale”:
„Art. 2.339 – Privilegiile speciale
(1) Creanţele privilegiate asupra anumitor bunuri
mobile sunt următoarele:
a) creanţa vânzătorului neplătit pentru preţul bunului mobil vândut unei persoane fizice este privilegiată cu
privire la bunul vândut, cu excepţia cazului în care cumpărătorul dobândeşte bunul pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi;
b) creanţa celui care exercită un drept de retenţie este privilegiată cu privire la bunul asupra căruia
se exercită dreptul de retenţie, atât timp cât acest drept
subzistă.
17
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(2) În caz de concurs, privilegiile se exercită în ordinea prevăzută la alin. (1). Orice stipulaţie contrară se
consideră nescrisă.” (subl. n.)
15. „
Concursul privilegiilor între ele și
concursul dintre privilegii și ipoteci”:
„Art. 2.342 – Concursul cauzelor de preferinţă
(1) În caz de concurs între privilegii sau între acestea
şi ipoteci, creanţele se satisfac în ordinea următoare:
1. creanţele privilegiate asupra unor
bunuri mobile, prevăzute la art. 2.339;
2. creanţele garantate cu ipotecă sau gaj.
(2) Creditorul care beneficiază de un privilegiu special este preferat titularului unei ipoteci mobiliare perfecte dacă îşi înscrie privilegiul la arhivă înainte
ca ipoteca să fi devenit perfectă. Tot astfel, creditorul privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare
dacă îşi înscrie privilegiul în cartea funciară mai înainte
ca ipoteca să fi fost înscrisă.” (subl. n.)
(Legislaţie conexă: art. 157 din Legea de aplicare a Codului civil nr. 71/2011 – art. 157 – Dispoziţiile art. 2.342 din Codul civil se aplică numai privilegiilor speciale)
16. „Prescripţia extinctivă”:
„Art. 2.505 – Compensaţia și dreptul de
retenţie
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Prescripţia nu împiedică stingerea prin compensaţie a creanţelor reciproce şi nici exercitarea dreptului
de retenţie, dacă dreptul la acţiune nu era prescris în
momentul în care s-ar fi putut opune compensarea sau
dreptul de retenţie, după caz.” (subl. n.)

II. NATURA JURIDICĂ. DOMENIUL
DE APLICARE. CONDIŢIILE
ÎN CARE POATE FI INVOCAT

În doctrină, dreptul de retenţie a fost calificat şi definit ca un drept real, fiind consacrat la
art. 2.495 – 2.499 – cartea a V-a, titlul XI – „Privilegii şi garanţii reale”, capitolul VI C. civ. Potrivit dispoziţiilor art. 551 pct. 10 din acelaşi act
normativ, drepturile reale de garanţie sunt încadrate în categoria drepturilor reale.

Potrivit legii, se bucură de un drept de retenţie: a) fiecare dintre soţi, la încetarea regimului separaţiei de bunuri, asupra bunurilor
celuilalt, până la acoperirea integrală a datoriilor
pe care le au unul faţă de celălalt; b) pârâtul,
în cazul acţiunii în revendicare, asupra produselor până la restituirea cheltuielilor făcute
pentru producerea şi culegerea acestora, cu
excepţia cazului în care proprietarul furnizează
pârâtului o garanţie îndestulătoare; c) administratorul asupra bunului administrat până la
plata integrală a datoriei faţă de el; d) posesorul
de bună-credinţă, până la primirea integrală a
indemnizaţiei pentru preţul plătit vânzătorului;
e) donatarul până la plata efectivă a sumelor
ce îi sunt datorate pentru cheltuielile rezonabile
pe care le-a făcut cu lucrările adăugate, precum
şi cu lucrările autonome necesare şi utile până la
data raportului; f) depozitarul, asupra lucrului
depozitat, până la plata cheltuielilor ocazionate
de păstrarea lui; g) comoştenitorul, asupra
imobilului supus raportului, până la plata sumelor ce i se cuvin pentru cheltuielile efectuate sau
pentru îmbunătăţiri; h) creditorul gajist asupra
bunului gajat, până la plata integrală a datoriei cu
dobânzile şi cheltuielile aferente; i) locatarul,
asupra bunului închiriat, până la plata despăgubirilor ce-i sunt datorate de proprietar potrivit
legii etc.
În raport cu reglementările în vigoare, nu
există nicio dispoziţie legală care să împiedice
în mod expres părţile să constituie un drept de
retenţie şi în alte cazuri, prin convenţia acestora,
singura condiţie pe care aceştia ar trebui să o
respecte fiind aceea de a identifica şi stabili o
legătură directă de cauzalitate între bunul deţinut de creditor şi datoria debitorului.
Deşi dreptul de retenţie nu a fost reglementat
în mod explicit în Codul civil din 1864, existau
dispoziţii legale care instituiau în mod implicit
un drept de retenţie sub forma unor aplicaţii ale
acestuia. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 7711
din Codul civil din 1864, moştenitorii care erau
obligaţi la raport cu privire la un imobil în natură
aveau posibilitatea să reţină bunul până la plata
efectivă a sumelor ce-i erau datorate.

1
Art. 771 din Codul civil din 1864 prevedea: „Coeredele care raportează imobilul în natură poate să reţină posesiunea până
la plata efectivă a sumelor ce-i sunt datorate pentru cheltuieli sau amelioraţiuni”(C. civ., 766).
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1. Dreptul de retenţie este un „drept real de
garanţie imperfect”2, în virtutea căruia cel care
deţine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe
care trebuie să îl restituie, are dreptul să reţină
lucrul respectiv, să refuze deci restituirea, până
ce creditorul titular al bunului îi va plăti sumele
pe care le-a cheltuit cu conservarea, întreţinerea
ori îmbunătăţirea acelui bun. O serie de caracteristici conduc la această calificare.3
În primul rând, dreptul de retenţie este similar unui drept real, deoarece, în principiu, este
opozabil terţilor. În cazul dreptului de retenţie,
nu este necesară îndeplinirea vreunei formalităţi
de publicitate, aşa cum rezultă chiar din prevederile art. 2.498 alin. (1)4 C. civ.
În al doilea rând, dreptul de retenţie permite titularului (retentorului) să refuze
remiterea sau restituirea bunului, însă, de
regulă, nu conferă prerogativa urmării bunului în mâna altei persoane şi nici prerogativa
preferinţei. Totuşi, prin excepţie, creanţa celui
care exercită un drept de retenţie asupra unui
bun mobil beneficiază de un privilegiu cu privire la acel bun cât timp dreptul subzistă –
art. 2.339 alin. (1) lit. b)5 C. civ. În situaţia în care
retentorul a fost deposedat de bun, acesta nu
mai poate invoca beneficiul său. Cu toate acestea, în conformitate cu dispoziţiile art. 2.499
alin. (2) C. civ., deposedarea involuntară de bun
nu stinge dreptul de retenţie. Cel care exercită
acest drept poate cere restituirea bunului, sub
rezerva regulilor aplicabile prescripţiei extinctive a acţiunii principale şi dobândirii bunurilor
mobile de către posesorul de bună-credinţă.
Totodată, privilegiul retentorului va înceta şi în
situaţia în care cel interesat consemnează suma

pretinsă sau oferă retentorului o garanţie suficientă – art. 2.499 alin. (1) C. civ.
În al treilea rând, ca şi în cazul drepturilor
reale de garanţie, dreptul de retenţie este indivizibil, acesta extinzându-se cu privire la întregul bun, până la achitarea integrală a datoriei.6
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În doctrină au fost formulate mai multe definiţii ale dreptului de retenţie, dintre care se pot
aminti:

Dreptul de retenţie este manifestarea
directă a unei legături speciale existente între
bun şi creanţă. Astfel, dreptul de retenţie
subzistă atât timp cât există însăşi legătura
de cauzalitate care l-a generat, indiferent
de modificările pe care bunul sau creanţa le
înregistrează. În caz de divizare a bunului,
fiecare fracţiune poate fi reţinută până la
plata întregii datorii; dacă se stinge o parte
din datorie, dreptul de retenţie continuă să
greveze bunul în întregimea sa.
Indivizibilitatea dreptului de retenţie îi garantează titularului său puterea de a păstra bunul în
totalitatea lui cât timp subzistă conexitatea care
stă la baza fundamentării acestuia, independent
de modificările bunului sau creanţei.
Indivizibilitatea dreptului de retenţie se traduce în faptul că acesta nu este afectat de eventuale modificări ce ar putea interveni cu privire
la creanţă; spre exemplu, achitarea parţială a
creanţei nu influenţează acest drept, retentorul
putând reţine bunul până la plata integrală a creanţei pe care acesta o are faţă de creditorul titular al bunului.
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În al patrulea rând, dreptul de retenţie
conferă titularului doar o simplă detenţie precară şi nu posesie – art. 918 alin. (1) lit. d) C.
civ7. Creditorul nu are facultatea de a se folosi
de bun sau de a-i percepe fructele şi nici nu
poate dobândi proprietatea lucrului prin uzucapiune. În acest sens, art. 918 alin. (2) C. civ. prevede că detentorul precar poate invoca efectele

C. STĂTESCU și C. BÎRSAN, Teoria generală a obligațiilor, ed. a IX-a, Ed. Hamangiu, București, 2008, pp. 428 – 429.
A.-A. MOISE în FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe
articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012, pp. 2494 – 2495.
4
Art. 2.498 C. civ.: „Opozabilitatea dreptului de retenţie – (1) Dreptul de retenţie este opozabil terţilor fără îndeplinirea
vreunei formalităţi de publicitate.”
5
Art. 2.339 alin. (1) C. civ. – „Creanţele privilegiate asupra anumitor bunuri mobile sunt următoarele: […] b) creanţa celui
care exercită un drept de retenţie este privilegiată cu privire la bunul asupra căruia se exercită dreptul de retenţie, atât timp
cât acest drept subzistă.” (subl. n.)
6
Vezi C. STĂTESCU și C. BÎRSAN, op cit., p. 430.
7
Art. 918 C. civ. referitor la cazurile care nu constituie posesie prevede: „(1) Nu constituie posesie stăpânirea unui bun de
către un detentor precar, precum: […] d) orice altă persoană care, deţinând temporar un bun al altuia, este obligată să îl restituie
sau care îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia.”
2
3
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recunoscute posesiei numai în cazurile şi limitele prevăzute de lege.
Dincolo de aspectele menţionate mai sus,
se impune a fi menţionat faptul că dreptul de
retenţie are un caracter accesoriu, depinzând
mereu de un raport juridic principal.
2. O altă definiţie dată dreptului de retenţie
este aceea de „expresie a excepţiei de neexecutare a contractului aplicabilă nu numai în
cadrul contractelor sinalagmatice propriu-zise,
dar şi în cazul aşa-numitelor contracte sinalagmatice imperfecte. Sfera de aplicare depăşeşte
însă sfera menţionatei excepţii.” (C. STĂTESCU
şi C. BÎRSAN, op. cit., p. 428)8

anul XXI
nr. 6

În doctrină s-a apreciat că dreptul de retenţie nu trebuie confundat cu excepţia de
neexecutare a contractului. La baza excepţiei de neexecutare se află conexitatea (legătura)
juridică dintre două obligaţii care îşi au originea
în acelaşi raport sinalagmatic. Tocmai de aceea,
atunci când refuzul de restituire a bunului se
întemeiază pe o conexitate juridică, trebuie semnalată prezenţa excepţiei de neexecutare şi nu a
dreptului de retenţie. Dacă refuzul de restituire
se întemeiază atât pe o conexitate materială, cât
şi pe conexitatea juridică, creditorul poate apela
atât la beneficiul dreptului de retenţie, cât şi la
cel al excepţiei de neexecutare.9 Spre exemplu,
în cazul unui contract de vânzare-cumpărare,
excepţia de neexecutare a contractului se exercită ca o sancţiune în caz de neplată a preţului,
vânzătorul având totodată un drept de retenţie
asupra bunului înstrăinat până la achitarea preţului de către cumpărător, ca o garanţie privind
efectuarea plăţii.10
Tot cu titlu de exemplu, dreptul de retenţie
poate fi exercitat în baza unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un imobil atribuit
în baza Legii nr. 112/1995, atunci când, spre
exemplu, contractul a fost constatat ca fiind nul
de către instanţă, iar vechiul cumpărător invocă

un drept de retenţie titularului dreptului asupra
bunului, până la momentul achitării de către
acesta a cheltuielilor pe care debitorul le-a făcut
pentru întreţinerea, conservarea sau îmbunătăţirea bunului (creanţă certă, lichidă şi exigibilă)11.
În fapt, reclamanţii (foştii cumpărători din
contractul declarat nul) au soliciat să li se acorde
despăgubirile prevăzute de Legea nr. 10/2001,
modificată prin Legea nr. 1/2009, şi, în special,
un nou imobil, astfel încât să nu se afle în situaţia
de a fi evacuaţi fără a avea o locuinţă în care să
se mute; reclamanţii au apreciat că cea mai bună
despăgubire pe care vânzătorul, respectiv statul,
o poate acorda este atribuirea în proprietate a
unui alt imobil (apartament) care să corespundă
atât nevoilor lor, cât şi valorii preţului de piaţă al
apartamentului pe care l-au cumpărat anterior,
preţ care urma a fi stabilit printr-o expertiză.
Cu privire la capătul de cerere privind îmbunătăţirile aduse apartamentului, reclamanţii
au arătat că pârâtul trebuie obligat la plata sumei
care reprezintă aceste despăgubiri, întrucât, în
caz contrar, ar rezulta pentru acesta o îmbogăţire fără just temei. Fără aceste îmbunătăţiri,
făcute la vremea respectivă, apartamentul ar fi
fost complet degradat (fiind plasat într-un imobil construit în 1922) şi imposibil de locuit şi
chiar de restituit în natură.
Faţă de aspectele prezentate mai sus, în Decizia nr. 2131 din 9 octombrie 2015 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia I civilă,
mai sus invocată, instanţa a apreciat că, deşi
acordarea dreptului de retenţie este justificată
de necesitatea realizării creanţei reclamanţilor
pârâţi, având ca obiect despăgubirile acordate
acestora în temeiul Legii nr. 10/2001 şi la a căror
plată a fost obligat pârâtul reclamant, recunoaşterea efectivă a acestei garanţii reale imperfecte
nu are niciun suport legal în absenţa unei obligaţii executorii în sarcina reclamanţilor pârâţi de a
preda (restitui) apartamentul titularilor dreptului

8
MĂDĂLINA AFRĂSINEI, Comentariu la art. 2.495 din Noul Cod Civil, articol preluat de pe platforma Sintact, accesibil la
adresa: https://sintact.ro/#/commentary/587221686/1/afrasinei-madalina-colectiv-noul-cod-civil-comentat-din-20-feb-2013hamangiu?cm=URELATIONS
9
LIVIU POP, IONUȚ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile conform noului Cod civil,
Ed. Universul Juridic, 2012, p. 852.
10
DOINA DUNCA şi ELENA UNGUREANU, Contracte speciale. Aspecte teoretice și practice. Note de curs, Ed. Notarom, București,
2017, pp. 78 – 79.
11
Decizia nr. 2131 din 9 octombrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția I civilă, care poate fi accesată la
adresa: http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=128546
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de proprietate, obligaţie care corespundea tocmai dispoziţiei privind evacuarea lor.
Astfel, evacuarea pârâţilor nu va putea fi
executată decât după stingerea dreptului lor de
creanţă împotriva titularilor dreptului de proprietate (dată până la care operează dreptul de
retenţie), aşadar, după achitarea de către proprietari a despăgubirilor stabilite în sarcina lor.
Cu toate acestea însă, în virtutea dreptului de
retenţie, retentorii nu vor avea dreptul de a
folosi bunul la a cărui restituire au fost obligaţi, ci doar vor putea refuza predarea acestuia către proprietari, reţinându-l până la
realizarea integrală a creanţei lor.
Faţă de toate aspectele menţionate mai sus,
se poate concluziona că dreptul de retenţie
născut din anumite situaţii de conexitate juridică
îşi poate găsi aplicarea în art. 1.556 C. civ., care
reglementează excepţia de neexecutare în ceea
ce priveşte contractele sinalagmatice. Această
suprapunere fundamentează opinii existente
în literatura de specialitate în sensul în care
cele două noţiuni ar trebui separate, dreptul de
retenţie operând doar în situaţii de conexitate
materială.12
3. Nu în ultimul rând, Codul civil priveşte
dreptul de retenţie ca fiind o garanţie reală,
alături de ipotecă şi gaj.
Dreptul de retenţie nu este, aşa cum, de altfel,
o indică însăşi denumirea lui, o simplă favoare
pe care instanţele o acordă de la caz la caz.
Dimpotrivă, el este un drept recunoscut tuturor
creditorilor ale căror creanţe s-au născut în legătură cu bunuri supuse restituirii, independent de
valoarea creanţelor şi a bunurilor. Instanţele nu
acordă acest drept, ci doar, la cererea părţii interesate, îl constată şi îl aplică în fapt ca o garanţie reală a realizării prin plata acelor creanţe (TS,
S. civ., Dec. nr. 2179/1976, în „RRD” nr. 5/1977,
p. 67).13
Spre deosebire de gajist, retentorul nu are
dreptul să culeagă fructele bunului deţinut şi nici

nu poate să le impute asupra datoriei pe care o
pretinde debitorul său, aşa cum este în cazul
gajului.
Din punct de vedere procedural, dreptul
de retenţie se invocă, de regulă, pe cale de
excepţie, în litigii privind restituirea bunului.
Dreptul de retenţie se poate invoca şi pe calea
unei contestaţii la executare a unei hotărâri privind restituirea, în cazul în care problema restituirii sau a evacuării nu a fost discutată.
Totodată, dreptul de retenţie poate fi opus
nu numai creditorilor chirografari ai titularului dreptului, dar şi creditorilor privilegiaţi şi ipotecari ai bunului respectiv, în cazul
în care privilegiile sau ipotecile respective s-au
născut ulterior momentului în care retentorul a
intrat în detenţia bunului. În situaţia în care privilegiile sau ipotecile s-au născut anterior acestui
moment, retentorul nu mai poate opune dreptul
de retenţie creditorilor privilegiaţi şi celor ipotecari.
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În principiu, dreptul de retenţie poate fi invocat şi în faza procesuală a recursului, dar numai
dacă pârâtul-recurent a învestit instanţa de fond
cu o cerere reconvenţională pentru stabilirea
creanţei sale, deoarece acest drept constituie un

A.-A. MOISE în FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), op. cit., p. 2496.
TERZEA VIOREL, Comentariu la articolul 2.495 din Noul Cod Civil, Jurisprudenţă naţională. Articolul se regăsește în baza
legală de date a Sintact, prin accesarea platformei www.sintact.ro.
12
13
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drept real de garanţie în temeiul căruia cel ce
deţine un bun pe care trebuie să-l restituie poate
să reţină acel bun până ce proprietarul îi va plăti
sumele pe care le-a cheltuit pentru conservarea,
întreţinerea sau îmbunătăţirea acelui bun (T.
Mun. Bucureşti, S. civ., Dec. nr. 1262/1991).
Faptul că dreptul de retenţie nu a fost invocat
în cadrul procesului de partaj nu este de natură
să-l împiedice pe detentorul bunului imobil, creditor al unei sulte, de a-l opune pe cale de excepţie în litigiul de evacuare, deoarece acest drept
reprezintă o garanţie reală care constă în abilitarea creditorului de a reţine bunul până ce îi va
fi îndestulată creanţa de către debitorul proprietar al bunului (T. Mun. Bucureşti, S. civ., Dec.
nr. 207/1991).14
În scopul recunoaşterii unui drept de retenţie
în favoarea debitorului obligaţiei de restituire a
bunului, se cer a fi întrunite următoarele condiţii:
a) creditorul să nu-şi fi executat obligaţia
sa izvorâtă din acelaşi raport de drept născut
pentru o creanţă rezultată din efectuarea unor
cheltuieli necesare şi utile pentru acel bun ori
pentru prejudiciile pe care bunul le-a cauzat; în
acest caz, titularul creanţei de remitere sau restituire a bunului trebuie să coincidă cu debitorul
retentorului.15
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b) bunul să se afle în detenţia creditorului detentor, care este dator să remită sau să
restituie bunul.
Deţinerea materială a bunului este trăsătura
esenţială a existenţei dreptului de retenţie, întrucât, de regulă, din momentul în care acesta se
pierde, retenţia încetează. Detenţia bunului poate
fi însă exercitată de creditorul retentor direct
sau prin mandatar, în numele şi pentru interesele sale. Totuşi, dreptul de retenţie nu încetează
atunci când creditorul retentor este obligat în
justiţie să remită lucrul unui expert custode ori
să-l pună la dispoziţia instanţei16, pierzând astfel

detenţia materială. Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 2.499 alin. (2), nici deposedarea involuntară de bun nu stinge dreptul de retenţie.
c) creanţa retentorului să fie certă, lichidă
şi exigibilă.
d) bunul asupra căruia se exercită dreptul de retenţie trebuie să fie un bun corporal
mobil sau imobil aflat în stăpânirea retentorului. Datorită importanţei detenţiei materiale
în această chestiune, se consideră că bunurile
incorporale nu pot face obiectul unui drept de
retenţie. Cu toate acestea, bunurile incorporale
presupun, de regulă, un suport material care
face obiectul acestui drept, în lipsa unor dispoziţii contrare (cum este cea de la art. 2.135 NCC
care interzice retenţia documentelor în materia
depozitului hotelier)17.
O condiţie esenţială pe care trebuie să o
îndeplinească bunul supus exercitării dreptului de retenţie este aceea de a face obiectul
dreptului de proprietate privată. Bunurile proprietate publică nu pot face obiectul
dreptului de retenţie, întrucât acesta nu este
susceptibil de urmărire silită. Bunurile care
nu pot face obiectul dreptului de retenţie
sunt analizate pe larg în secţiunea III, referitoare la excepţiile de la exercitarea dreptului
de retenţie.
Referitor la aplicarea în timp a dispoziţiilor
referitoare la dreptul de retenţie, art. 18918 din
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil prevede
că, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate,
dreptul de retenţie exercitat înainte de data intrării în
vigoare a noului Cod civil va fi supus dispoziţiilor legale
existente la data exercitării lor. Dreptul de retenţie
înregistrat înainte de data intrării în vigoare a Codului
civil va fi supus, în ceea ce priveşte ordinea de preferinţă,
opozabilitatea şi efectele faţă de terţi, dispoziţiilor legale
existente la data înregistrării lor.

Ibidem. Articolul se regăsește în baza legală de date a Sintact, prin accesarea platformei www.sintact.ro.
A.-A. MOISE în FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), op. cit., p. 2495.
16
I. ADAM, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. All Beck, București, 2004, p. 637.
17
A.-A. MOISE în FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), op. cit., p. 2495.
18
Art. 189 din Legea nr. 71/2011 prevede: „(1) Drepturile de retenție exercitate înainte de data intrării în vigoare a Codului
civil vor fi supuse, în ceea ce privește condițiile de valabilitate, dispozițiilor legale existente la data exercitării lor. (2) Drepturile
de retenție înregistrate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce privește ordinea de preferință,
opozabilitatea și efectele față de terți, dispozițiilor legale existente la data înregistrării lor.”
14
15
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Art. 2.496 C. civ. reglementează excepţiile de
la aplicarea dreptului de retenţie. Astfel, acesta
nu poate fi exercitat dacă deţinerea bunului provine dintr-o faptă ilicită, este abuzivă ori nelegală
sau dacă bunul nu este susceptibil de urmărire
silită. Dreptul de retenţie nu poate fi invocat de
către posesorul de rea-credinţă decât în cazurile
anume prevăzute de lege.
Având în vedere că norma civilă nu distinge
cu privire la obiectul dreptului de retenţie, doctrina a stabilit că acesta poate fi orice bun mobil
sau imobil. Însă, din coroborarea dispoziţiilor
art. 2.496 cu cele existente în alte acte normative
incidente, nu pot constitui obiect al dreptului de retenţie bunurile proprietate publică
sau alte bunuri care nu sunt susceptibile de
urmărire silită. În afara bunurilor expres prevăzute de lege ca fiind inalienabile sau insesizabile,
inalienabilitatea mai poate fi stabilită convenţional sau prin testament. Astfel, potrivit art. 627
alin. (1) C. civ., prin convenţie sau testament
se poate interzice înstrăinarea unui bun, însă
numai pentru o durată de cel mult 49 de ani şi
dacă există un interes serios şi legitim. Termenul
începe să curgă de la data dobândirii bunului.
Cazurile reglementate de art. 2.496 C. civ.
sunt cazuri generale în care nu poate fi exercitat dreptul de retenţie. Acestea se completează
cu norme speciale care instituie noi limitări sau
care reglementează condiţii speciale de exercitare a dreptului de retenţie. Cu titlu de exemplu,
aceste cazuri se referă la următoarele situaţii prevăzute de Codul civil:
1) posesorul bunului revendicat nu poate
exercita în niciun caz dreptul de retenţie
asupra unui bun frugifer sau când intrarea
în stăpânirea materială a bunului s-a făcut prin
violenţă ori fraudă ori în cazul în care produsele sunt bunuri perisabile sau sunt supuse, ca
urmare a trecerii unei perioade scurte de timp,
unei scăderi semnificative a valorii acestora [art.
566 alin. (7)];
2) locatarul nu poate invoca, în niciun caz,
un drept de retenţie asupra bunului pentru
cheltuielile făcute cu lucrările efectuate, în cazul

în care nu a avut acordul prealabil al locatorului
[art. 1.823 alin. (3)];
3) în lipsă de stipulaţie contrară, consignatarul nu are un drept de retenţie asupra bunurilor primite în consignaţie şi a sumelor cuvenite consignantului pentru creanţele sale asupra
acestuia. Obligaţiile consignatarului privind
întreţinerea bunurilor rămân valabile în caz de
exercitare a dreptului de retenţie, dar cheltuielile de depozitare incumbă consignantului dacă
exercitarea dreptului de retenţie a fost întemeiată (art. 2.062);
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4) hotelierul nu are drept de retenţie asupra documentelor şi efectelor personale ale clientului fără valoare comercială, în cazul neplăţii
de către client a preţului camerei şi a serviciilor
hoteliere prestate(art. 2.135);
5) în niciun caz comodatarul nu poate
invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce
s-ar naşte în sarcina comodantului (art. 2.153).
Totodată, art. 727 şi 728 C. proc. civ. reglementează categoriile de bunuri neurmăribile.
Astfel, potrivit art. 727, „nu sunt supuse
urmăririi silite: a) bunurile de uz personal sau
casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai
multe de acelaşi fel; b) obiectele indispensabile
persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor; c) alimentele necesare debitorului
şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele
necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua
recoltă; d) combustibilul necesar debitorului şi
familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă; e)
scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau
de familie şi altele asemenea; f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.”
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Art. 728 reglementează bunurile destinate
exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului. Astfel, bunurile mobile care fac obiectul
unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe
s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei
23
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respective. Dacă bunurile nu sunt afectate unui
patrimoniu profesional individual, însă servesc
la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite
numai dacă nu există alte bunuri urmăribile şi
numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte
creanţe privilegiate asupra mobilelor. Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite,
în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de
muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul
în care asupra acestor bunuri există un drept real
de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea
creanţei.

IV. ÎNDATORIRILE CELUI CARE
EXERCITĂ DREPTUL DE RETENŢIE

Cel care exercită un drept de retenţie are
drepturile şi obligaţiile unui administrator al
bunului altuia împuternicit cu administrarea
simplă. În acest caz, dispoziţiile art. 795 – 799
referitoare la administrarea simplă se aplică în
mod corespunzător.
În virtutea atribuţiilor sale, retentorul este
ţinut să păstreze în mod corespunzător bunul, să
efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor, precum şi actele utile pentru ca
acestea să poată fi folosite conform destinaţiei
lor obişnuite.
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Retentorul nu se poate folosi de bunul reţinut
şi nici nu poate folosi fructele acestuia. Fructele
produse de acest bun, dacă există, se vor imputa
asupra datoriei.
Este adevărat că el este obligat să culeagă
fructele bunului frugifer [art. 2.497 prin raportare la art. 796 alin. (1)], însă acestea revin proprietarului bunului, aşa cum prevede art. 550.
Până la achitarea datoriei născute în legătură cu
bunul, dreptul de retenţie se extinde şi asupra
fructelor, ele urmând să fie remise proprietarului bunului odată cu stingerea retenţiei.
24

Există însă anumite dispoziţii din materia
administrării simple a bunului altuia care nu
pot fi aplicabile dreptului de retenţie. O asemenea reglementare este cea prevăzută la art. 799
alin. (3), care se referă la situaţia în care administrarea are ca obiect o masă patrimonială sau un
patrimoniu, întrucât, în acest caz, administratorul poate să înstrăineze un bun individual determinat sau să îl greveze cu o garanţie reală ori de
câte ori este necesar pentru buna administrare a
universalităţii. În celelalte cazuri, este necesară
autorizarea prealabilă a beneficiarului sau, după
caz, a instanţei judecătoreşti. În raport cu natura

Tot în doctrină19 se apreciază că, în cazul
de faţă, se vor putea aplica şi dispoziţiile
art. 802 – 857 C. civ. referitoare la regimul juridic şi încetarea administrării. Justificarea are la
bază ideea potrivit căreia dispoziţiile sunt aplicabile, întrucât acestea reglementează regimul juridic al administrării bunului altuia, indiferent de
forma acesteia, simplă sau deplină. Or, aplicând
dispoziţiile art. 841 raportate la cele prevăzute
la art. 550, se poate trage concluzia că fructele
ar trebui restituite debitorului de către creditorul retentor. În doctrină s-a constatat că nu este
determinat momentul de la care proprietarul
este îndreptăţit să revendice fructele, apreciindu-se că fructele, precum bunul însuşi, urmează
a fi păstrate în puterea retentorului, dreptul de
retenţie extinzându-se şi asupra fructelor. În
acest sens, s-a concluzionat că fructele urmează
a fi restituite la încetarea dreptului de retenţie.

V. OPOZABILITATEA DREPTULUI
DE RETENŢIE

Potrivit dispoziţiilor art. 2.498 C. civ., dreptul
de retenţie este opozabil terţilor fără îndeplinirea vreunei formalităţi de publicitate. Cu titlu de
excepţie, cel care exercită un drept de retenţie nu
se poate opune urmăririi silite pornite de un alt
creditor, însă are dreptul de a participa la distribuirea preţului bunului, în condiţiile legii.
Dreptul de retenţie este opozabil debitorului obligaţiei garantate, proprietarului bunului –
atunci când acesta nu se identifică cu persoana
debitorului şi autorului deposedării retentorului
de bunul grevat. Deşi dreptul de retenţie este
inopozabil creditorilor aceluiaşi debitor, titularul dreptului de retenţie are dreptul să participe
la distribuirea preţului în condiţiile prevăzute de
lege. Posibilitatea conferită retentorului de a se

putea îndestula din valoarea bunului grevat nu
este determinată de natura dreptului de retenţie,
ci decurge din calitatea acestuia de creditor.
Codul civil de la 1864 reglementa în mod
expres privilegiile speciale ca fiind mobiliare şi imobiliare20. Noul Cod civil nu mai
reglementează în niciun fel privilegiile generale,
singura referire făcându-se la Codul de procedură civilă în art. 2.33821.
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şi specificul dreptului de retenţie, această dispoziţie legală este inaplicabilă retentorului.

Codul de procedură civilă reglementează
privilegiile generale la art. 865, dispoziţie legală
care prevede rangul creanţelor cu preferinţă
generală. Astfel, „(1) În cazul în care urmărirea
silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau
când, până la eliberarea sau distribuirea sumei
rezultate din executare, au depus şi alţi creditori
titlurile lor, executorul judecătoresc procedează
la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini
de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel:
a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare
silită, pentru conservarea bunurilor al căror preţ
se distribuie, orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor, precum şi creanţele
născute împotriva debitorului pentru cheltuielile
efectuate cu ocazia îndeplinirii condiţiilor sau
formalităţilor prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat şi înscrierea acestuia în registrul de publicitate;
b) cheltuielile de înmormântare a debitorului,
în raport cu condiţia şi starea acestuia;
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c) creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite
şomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă,
prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces, acordate în
cadrul asigurărilor sociale, precum şi creanţele

A.-A. MOISE în FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), op. cit., p. 2498.
Astfel, cu titlu de exemplu, potrivit art. 1.737 pct. 3 din vechiul Cod civil, coerezii sunt privilegiaţi asupra imobilelor
succesiunii pentru garanţia împărţelii făcute între ei şi a sumelor cu care a rămas dator unul către altul, prin aceste dispoziţii legale
fiind reglementat privilegiul special imobiliar al copărtaşilor, care se referă la garanţia pentru plata sultei între copărtaşi.
Prin art. 1.741 C. civ. se prevedea că pentru conservarea privilegiului asupra imobilului care a făcut obiectul împărţelii, este
necesar ca, în acest caz, creditorul privilegiat să ceară înscrierea acestuia în termen de 60 de zile de la data actului de împărţeală.
Conform art. 1.745 C. civ., toate creanţele privilegiate supuse la formalitatea inscripţiei, în privinţa cărora nu s-ar fi îndeplinit
condiţiile prescrise pentru conservarea privilegiului nu încetează cu toate acestea de a fi creanţe ipotecare.
21
Art. 2.338 – „Privilegiile generale – Privilegiile asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului se stabilesc şi se
exercită în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.”
19
20
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reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor
cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;

tranzitorii cu privire la exercitarea privilegiilor
imobiliare. Astfel,

d) creanţele rezultând din obligaţia legală de
întreţinere, alocaţii pentru copii sau obligaţia de
plată a altor sume periodice destinate asigurării
mijloacelor de existenţă;

cile legale născute până la intrarea în vigoare
a Codului civil pot fi înscrise şi după această
dată, fie în vechile registre de publicitate imobiliară, dacă pentru imobilele grevate nu sunt deschise cărţi funciare noi în condiţiile art. 581 din
Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, fie în noile cărţi funciare,
potrivit dispoziţiilor acestei din urmă legi;

e) creanţele fiscale provenite din impozite,
taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit
legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;
f) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
g) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii
publice prin fapte ilicite;
h) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii
sau executări de lucrări, precum şi din chirii sau
arenzi;
i) creanţele reprezentând amenzi cuvenite
bugetului de stat sau bugetelor locale;
j) alte creanţe.
[...]
anul XXI
nr. 6

(3) În cazul creanţelor care au aceeaşi ordine
de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel, suma
realizată se repartizează între creditori proporţional cu creanţa fiecăruia.”
Totodată, noul Cod civil reglementează
numai privilegiile mobiliare speciale, reduse
la un număr de două (creanţa retentorului, pe
durata dreptului de retenţie şi privilegiul vânzătorului bunului mobil pentru preţul neîncasat).
Noul Cod civil nu face nici măcar o referire
la privilegiile imobiliare speciale, pe care nu le
reglementează prin nicio dispoziţie de drept
substanţial. Ceea ce în vechea reglementare era
cunoscut ca fiind privilegiu imobiliar special
(privilegiul vânzătorului pentru restul de preţ,
privilegiul finanţatorului etc.), în noul Cod civil
se regăseşte sub denumirea de ipotecă legală.
În lipsa unei reglementări exprese, dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 71/2011 instituie norme
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• privilegiile speciale imobiliare şi ipote-

• privilegiile speciale imobiliare înscrise

fie în vechile registre de publicitate imobiliară, fie în noile cărţi funciare până la intrarea în vigoare a Codului civil sau, după caz,
în condiţiile prevăzute la alin. (1), se convertesc de plin drept în ipoteci legale după
expirarea unui termen de un an de la intrarea în
vigoare a Codului civil sau, după caz, de la data
înscrierii şi se vor supune dispoziţiilor Codului
civil;

• de la data intrării în vigoare a Codului

civil, privilegiile speciale imobiliare prevăzute în legi speciale devin ipoteci legale şi
vor fi supuse regimului prevăzut de Codul
civil pentru ipoteci legale.
Potrivit art. 2.342 alin. (2), teza a II-a, referitor la concursul cauzelor de preferinţă, creditorul privilegiat este preferat titularului unei
ipoteci imobiliare dacă îşi înscrie privilegiul
în cartea funciară mai înainte ca ipoteca să
fi fost înscrisă.
Astfel, din interpretarea dispoziţiilor legale
menţionate mai sus şi în aplicarea prevederilor
art. 2.342 C. civ., atunci când suntem în situaţia unei proceduri de executare silită, titularul
unui drept de retenţie poate avea următoarele
calităţi:
a) dacă bunul supus urmăririi este un
imobil, retentorul poate avea calitatea de:

• creditor privilegiat – dacă îşi înscrie pri-

vilegiul în cartea funciară mai înainte ca
ipoteca să fi fost înscrisă – adică privilegiul său constă în ipoteca legală [art. 2.342
alin. (2), teza a II-a];

vilegiat nu şi-a înscris privilegiul în cartea
funciară înaintea ipotecii legale a altui creditor.

b) dacă bunul supus urmăririi este un
mobil, retentorul are calitatea de creditor privilegiat [în aplicarea dispoziţiilor art. 2.339
alin. (1) lit. b) C. civ.].
Având în vedere considerentele enunţate
mai sus, în jurisprudenţă, dreptul de retenţie a
fost calificat ca un drept real imperfect. Această
„imperfecţiune” rezultă din însuşi faptul că acest
drept nu acordă un drept exclusiv de urmărire,
însă este opozabil erga omnes, chiar şi creditorilor
ipotecari, în condiţiile menţionate mai sus. Astfel, este privilegiată creanţa celui care exercită
un drept de retenţie cu privire la bunul asupra
căruia se exercită dreptul de retenţie, atâta timp
cât acest drept subzistă.
Creanţa privilegiată asupra unor bunuri
mobile se satisface mai înainte de creanţele
garantate cu ipotecă sau gaj. Dreptul de retenţie se poate opune cumpărătorului bunului,
chiar de bună-credinţă. Este vorba de situaţia
în care debitorul, proprietar al bunului reţinut,
înstrăinează bunul în cauză. În astfel de situaţii,
cumpărătorul poate obţine bunul doar plătind
retentorului întreaga creanţă. În acest caz, cumpărătorul beneficiază însă de dreptul de promovare a unei acţiuni în garanţie împotriva vânzătorului.
În ceea ce priveşte aplicarea în timp a
acestor prevederi legale, potrivit dispoziţiilor
art. 189 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, drepturile de retenţie înregistrate înainte de data intrării
în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea
ce priveşte ordinea de preferinţă, opozabilitatea
şi efectele faţă de terţi, dispoziţiilor legale existente la data înregistrării lor.

VI. STINGEREA DREPTULUI
DE RETENŢIE

Potrivit art. 2.499 alin. (1) C. civ., dreptul de
retenţie încetează dacă cel interesat consemnează suma pretinsă sau oferă retentorului o
garanţie suficientă. În ceea ce priveşte prima

ipoteză, se impune menţionat faptul că sfera
persoanelor care pot consemna suma pretinsă
nu se limitează la debitorul retentorului. Astfel,
orice persoană care justifică un interes (un alt
creditor care intenţionează să evite procedura
urmăririi silite a bunului) poate consemna suma
cuvenită retentorului. În ceea ce priveşte a doua
teză, referitoare la oferirea unei garanţii suficiente, această ipoteză este acoperită în situaţia în
care, fiind demarată procedura executării silite,
retentorul primeşte o garanţie care să acopere
prejudiciul provocat prin neexecutarea obligaţiei
debitorului său. În acest caz, nu se impune constituirea efectivă a garanţiei. În ipoteza în care
retentorul refuză oferta, dreptul de retenţie se
stinge.
Textul de lege invocat mai sus nu distinge dacă
suntem în prezenţa unei garanţii reale sau personale. În cazul unei garanţii reale, dacă o altă
persoană decât debitorul are calitatea de constituitor, vom fi în prezenţa unei aşa-numite „cauţiuni reale”. În acest caz sunt incidente dispoziţiile art. 163 din Legea nr. 71/2011, potrivit cărora
„în cazul în care ipoteca este constituită de un
terţ, acesta va avea drepturile şi obligaţiile unui
debitor ipotecar, fără a fi supus regimului juridic al garanţiilor personale”. În ceea ce priveşte
garanţiile personale, persoana interesată –
constituitorul nu poate fi debitorul, întrucât
acesta, fiind titularul unei creanţe, are un drept
de gaj general asupra patrimoniului debitorului
său.
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• creditor chirografar – când creditorul pri-
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Potrivit dispoziţiilor art. 2.499 alin. (2),
„deposedarea involuntară de bun nu stinge
dreptul de retenţie. Cel care exercită acest drept
poate cere restituirea bunului, sub rezerva regulilor aplicabile prescripţiei extinctive a acţiunii
principale şi dobândirii bunurilor mobile de
către posesorul de bună-credinţă.” Per a contrario, retenţia se poate stinge prin deposedarea
voluntară a retentorului. În acest caz, putem
vorbi de o renunţare tacită la dreptul de retenţie.
Deşi nu există un drept propriu-zis de urmărire a bunului, retentorul poate cere totuşi restituirea atunci când a pierdut în mod involuntar
stăpânirea materială. În ceea ce priveşte regulile
aplicabile prescripţiei extinctive a acţiunii principale (care în acest caz este acţiunea prin care
27
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retentorul poate cere executarea obligaţiei debitorului său), potrivit art. 2.505 C. civ., dacă dreptul la acţiune nu era prescris în momentul în care
s-ar fi putut opune dreptul de retenţie, atunci
acest din urmă drept se poate exercita. Prin
urmare, există şi acţiunea retentorului împotriva
celui care deţine bunul în urma unei deposedări
involuntare.
Noul deţinător al bunului poate obţine respingerea acţiunii de restituire dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 937 NCC pentru
dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia
de bună-credinţă. În ceea ce priveşte calificarea
acţiunii de restituire a bunului, aceasta este o
acţiune posesorie [vezi art. 949 alin. (2) NCC],
iar pentru admiterea ei vor trebui îndeplinite
condiţiile cerute de lege.22

Cu toate acestea, deşi nu există dispoziţii
legale exprese în acest sens, dreptul de retenţie
se stinge şi în cazul pieirii materiale a lucrului sau, atunci când creditorul rentier este
decăzut din acest drept ca sancţiune, în situaţia în care foloseşte bunul, uneori chiar abuziv.
În toate cazurile prezentate mai sus, stingerea dreptului de retenţie se poate face pe cale
principală. Există însă şi posibilitatea stingerii
acestui drept pe cale accesorie, atunci când se
stinge obligaţia care este garantată de dreptul de
retenţie.23 
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A.-A. MOISE în FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI (coordonatori), op. cit., p. 2500.
Ibidem.

rice contract a cărui executare comportă o dependenţă de viitor este întotdeauna mai mult sau mai
puţin marcat de hazard, pentru că viitorul este nesigur1. Acest gen de contracte constituie contractele aleatorii, în
care existenţa sau întinderea obligaţiei care revine uneia dintre
părţi depinde de un eveniment viitor şi incert.

O

PRACTICĂ NOTARIALĂ

Novaţia unui contract
de rentă viageră. Posibilitatea
debitorului de a stinge
obligaţia de plată a rentei
prin dare în plată

Un astfel de contract aleatoriu este cel de rentă viageră,
definit de noul Cod civil ca fiind contractul prin care o parte,
numită debirentier (debitorul rentei), se obligă să efectueze în
folosul unei anumite persoane, numită credirentier (creditorul
rentei), prestaţii periodice constând în sume de bani sau alte
bunuri fungibile, pe durata vieţii credirentierului ori, după
caz, pe durata vieţii debirentierului sau a unei terţe persoane
determinate.
Situaţia care se întâlneşte cel mai frecvent în practică este
aceea în care o parte, numită credirentier, înstrăinează un bun
sau plăteşte o sumă de bani (numită capital) celeilalte părţi,
numite debirentier, iar aceasta din urmă se obligă să-i plătească
credirentierului o sumă de bani în mod periodic până la data
decesului credirentierului.
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Încheierea valabilă a contractului de rentă viageră generează –
în virtutea principiului forţei obligatorii – următoarele efecte (şi
obligaţii specifice fiecăreia dintre părţi):

• credirentierul are obligaţia de a transfera proprietatea

bunului (ori a capitalului) către debirentier şi, în mod accesoriu, a-l garanta pe acesta de evicţiune şi vicii ascunse, aceste
obligaţii corespunzând în mod identic celor ce revin vânzătorului din contractul de vânzare-cumpărare2. În măsura în
care bunul transmis este unul imobil, în virtutea prevederilor
1
PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PIERRE-YVES GAUTIER, Drept civil, Contractele speciale, Ed. Wolters-Kluwer,
București, 2009, traducere Diana Dănişor, coordonator al ediției în limba română Marius Şcheaua, p. 531.
2
T. PRESCURE, Curs de contracte civile, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 227.
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art. 1.244 C. civ., contractul de rentă viageră trebuie să îmbrace ad validitatem forma impusă de
lege, fiind necesar a fi îndeplinite şi formalităţile
de publicitate imobiliară; debirentierul are obligaţia de a achita ratele de rentă în cuantumul şi la
termenele stipulate în contract şi de a-i garanta
credirentierului plata acestora prin acordarea
unor cauţiuni (garanţii), urmând ca şi acestea la
rândul lor să fie supuse formalităţilor de publicitate imobiliară.
Este de menţionat faptul că, în situaţia
contractului cu titlu oneros, potrivit art. 2.252
C. civ., debirentierul nu se poate libera de plata
rentei oferind restituirea capitalului şi renunţând
la a cere rambursarea ratelor plătite, oricât de
împovărătoare ar deveni pentru acesta.

Dacă părţile convin ca, în schimbul bunului
sau capitalului iniţial, obligaţia de plată a rentei
să se stingă şi să fie înlocuită cu o nouă obligaţie,
prin care debitorul urmează să transmită proprietatea unui bun al său, la un moment ulterior,
renta viageră va fi supusă unei novaţii obiective4.
În concret, obligaţia iniţială de plată a rentei se
stinge – ca efect al novaţiei – şi se transformă
într-o obligaţie nouă, prin care debitorul se
obligă să transmită dreptul de proprietate asupra
unuia sau mai multor bunuri determinate sau
determinabile, prezente sau viitoare, executarea
acestei noi obligaţii urmând să opereze ulterior,
la un termen fixat de părţi.
Pentru a se putea încheia contractul de novaţie se cer a fi îndeplinite condiţiile generale aplicabile în materie:

În acest context se ridică întrebarea dacă, dat
fiind caracterul aleatoriu şi irevocabil al contractului de rentă, părţile pot reveni asupra convenţiei iniţial încheiate.

• Mai întâi, actul subsecvent, respectiv contractul de novaţie, trebuie să cumuleze, potrivit
principiului simetriei în contracte, toate condiţiile de fond şi formă ale contractului iniţial.

Răspunsul nu poate fi decât unul afirmativ,
însă condiţionat în mod categoric de acordul
părţilor asupra opţiunii privind stingerea obligaţiei debirenterului într-o altă modalitate decât cea
prevăzută iniţial în contract. „Răscumpărarea”3
unei rente viagere este astfel posibilă numai convenţional, prin încheierea unui alt act subsecvent
şi accesoriu contractului iniţial de rentă.

• Totodată, se impune respectarea la momen-

Cu alte cuvinte, credirentierul este titularul
unui drept liber şi absolut de a accepta oferta
debirentierului şi nu poate fi constrâns în niciun
mod să accepte o altă modalitate de executare
a obligaţiei de plată iniţial asumate de debirentier. Este de la sine înţeles că în situaţia în care
renta a fost constituită în favoarea mai multor
persoane se impune consimţământul unanim al
credirentierilor.
Dacă părţile au ajuns la un acord, se pune
problema naturii juridice a actului ce urmează
a fi încheiat.

tul încheierii contractului şi a tuturor condiţiilor
specifice novaţiei, cu următoarele precizări:

1) nu va fi novaţie doar dacă obligaţia veche
există şi este valabilă, urmând ca aceasta să
se stingă prin voinţa părţilor; „dacă această
obligaţie veche ar fi nulă, novaţia nu ar putea
să se producă şi datoria nouă nu ar putea să se
nască: ea ar fi la fel de nulă ca şi cea veche. Obligaţia veche este deci cauza obligaţiei noi”5;
2) prin efectul voinţei părţilor să se nască o
obligaţie nouă valabilă. Dacă obligaţia nouă nu
este valabilă, se consideră că obligaţia nouă nu a
existat niciodată, precum şi că cea veche nu s-a
stins niciodată6;
3) obligaţia nouă să aibă un element nou
faţă de vechea obligaţie – acesta constând în
transformarea obligaţiei de plată a rentei într-o
obligaţie uno ictu, de transmitere a unui bun
determinat sau determinabil;

PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PIERRE-YVES GAUTIER, op. cit., p. 548.
Mod de transformare a obligaţiei prin care are loc stingerea unei obligații dintr-un raport obligațional, concomitent cu
nașterea unei noi obligații care o va înlocui pe cea stinsă.
5
PHILIPPE MALAURIE, LAURENT AYNÈS, PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, Drept civil, Obligațiile, Ed. Wolters-Kluwer, București,
2010, traducere Diana Dănişor, coordonator al ediției în limba română Marius Şcheaua, p. 694.
6
J. GHESTIN, M. BILLIAU, GR. LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, Ed. LGDJ, Paris, 2005, citat în LIVIU POP,
IONUȚ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 472.
3
4
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Cu toate acestea, la încheierea actului subsecvent de către debitor în alte condiţii decât

cele iniţiale se impune a fi analizată cu deosebită atenţie cauza ce stă la baza încheierii noului
act – aceasta pentru că debirentierul se declară
a fi în imposibilitate de a-şi executa obligaţia,
ceea ce denotă o incapacitate de plată implicită. Întrucât el oferă un bun al său în compensare – cu toate că se declară incapabil de executare a obligaţiei iniţiale –, există pericolul ca
această situaţie să fie prejudiciabilă intereselor
altor creditori ai debirentierului8.
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4) voinţa părţilor de a nova trebuie să fie
expresă, ea nu se prezumă7 – urmând ca aceasta
să fie consemnată în noul act subsecvent, încheiat de părţi. Totodată, este necesar ca în cuprinsul convenţiei să se consemneze acordul expres
al creditorului privind liberarea debitorului de
obligaţia iniţial asumată.

anul XXI
nr. 6

Dacă la momentul realizării acordului părţile vizează atât înlocuirea prestaţiei iniţiale
de plată cu o alta, cât şi stingerea acesteia,
respectiv transmiterea dreptului de proprietate
asupra bunului aparţinând debitorului are loc
la momentul realizării acordului, obligaţia va fi
atât stinsă, cât şi executată prin dare în plată.9
Darea în plată este acel contract şi totodată
acel mijloc de stingere a obligaţiei care constă – prin interpretarea contrară a prevederilor

art. 1.516 alin. (1) C. civ. – în acceptarea de către
creditor, la propunerea debitorului, de a primi
o altă prestaţie în locul celei pe care debitorul
era ţinut iniţial să o execute10. Tehnico-juridic s-a
statuat că darea în plată este o operaţiune care
aglutinează o novaţie şi o dare în plată simultane,
ultima reprezentând totodată un act de dispoziţie menit să asigure o plată.11
Pentru a putea încheia în aceste condiţii un contract de dare în plată se impun a fi

Art. 1.610 C. civ.
În condiţiile art. 1.562 C. civ. şi următoarele.
LIVIU POP, IONUȚ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, op. cit., p. 545.
10
Ibidem, p. 544.
11
A. BÉNABENT, Droit des obligations, ed. a 13-a, Ed. Montchrestien, Paris, 2012, în LIVIU POP, IONUȚ-FLORIN POPA, STELIAN
IOAN VIDU, op. cit., p. 545.
7
8
9
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respectate condiţiile generale în această materie, respectiv:
1) acceptarea înlocuirii prestaţiei iniţiale trebuie să fie concomitentă cu plata. Dacă acordul creditorului a intervenit înainte de momentul
executării, nu poate fi vorba de o dare în plată,
ci doar de o novaţie prin schimbare de obiect;
2) pe de altă parte, deşi textele legale în materie nu prevăd, este nevoie să existe o echivalenţă
valorică relativă12. În acest sens, la momentul
încheierii contractului valoarea bunului pe care
debitorul se obligă să îl dea în plată nu trebuie să
fie inferioară valoric capitalului iniţial transmis;
3) pentru încheierea contractului trebuie
respectate toate condiţiile de fond pentru validitatea contractului iniţial încheiat (cu referire
expresă la prevederile art. 1.244 C. civ.).
Este de menţionat faptul că, odată cu vechea
obligaţie se vor stinge şi toate garanţiile şi accesoriile vechii obligaţii – ipotecile care garantau
creanţa iniţială vor însoţi noua creanţă doar dacă
există consimţământul expres al constituitorului. Drept urmare, este important de urmărit ca
la redactarea actului subsecvent aceste împrejurări să fie consemnate, după caz, în mod expres.
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titlu gratuit în favoarea uneia sau a mai multor
persoane. Cum creanţa de rentă viageră poate
fi constituită prin diferite acte juridice, inter vivos
sau mortis causa, legiuitorul a prevăzut că această
creanţă urmează regimul juridic specific actului
juridic prin care a fost constituită. Prin urmare,
dacă renta a fost prevăzută printr-un contract de
donaţie, atunci vor trebui respectate condiţiile
de fond şi de formă ale acestui contract, iar problematica executării obligaţiei de plată a rentei
va trebui analizată în contextul efectelor juridice
ale donaţiei.13
În măsura în care debitorul obligaţiei de plată
a rentei se obligă – cu acordul creditorului – să
înlocuiască obligaţia sa iniţială de plată a unei
rente cu un bun determinat prin încheierea unui
contract de dare în plată, se impune a fi analizată
în mod particular condiţia existenţei unei echivalenţe valorice între cele două prestaţii. Analiza
acestei condiţii ridică probleme în contextul în
care nu există reperul bunului sau capitalului pe
care credirentierul îl transmite ca obligaţie iniţială şi în contextul incertitudinii duratei pentru care renta trebuia plătită în viitor. Un reper
în acest sens l-ar putea constitui prevederile
art. 2.250 alin. (2) C. civ. În concret, valoarea
bunului ce se transmite în contraprestaţie s-ar
putea stabili pe baza unei expertize întocmite
în conformitate cu metodologia de calcul aplicabilă în cazul asigurărilor de viaţă, ţinându-se
seama, printre altele, de ratele deja încasate de
credirentier, de vârsta şi de starea acestuia. Cheltuielile expertizei urmează a fi suportate – prin
analogie faţă de textul anterior menţionat – de
debirentier.

Premisa prezentului studiu vizează astfel două
ipoteze: prima, situaţia în care părţile au încheiat,
cu respectarea tuturor condiţiilor de validitate,
un contract de rentă viageră cu titlu oneros,
contract ce produce efecte depline între părţi,
însă debirentierul se află în imposibilitate de a-şi
executa obligaţia de plată a rentei stabilită în bani
sau alte bunuri fungibile – aşa cum s-a obligat
iniţial – însă deţine în proprietate exclusivă un
bun individual determinat, pe care este de acord
să îl transmită şi îl oferă credirentierului în contul creanţei sale. Cea de-a doua ipoteză vizează
varianta în care acest contract se încheie cu titlu
gratuit, respectiv constituirea rentei se face fără o
contraprestaţie din partea celeilalte părţi, ca liberalitate în favoarea cocontractantului.

În concluzie, notarul căruia i se cere să autentifice un contract de rentă viageră trebuie să
reflecteze asupra problemelor specifice pe care
le ridică executarea de către debirentier a unei
obligaţii cu o durată nedeterminată, căci stingerea ei va avea loc, de regulă, la data decesului
credirentierului sau a terţului beneficiar. 

Ca regulă, contractele de rentă sunt oneroase,
însă este posibilă constituirea unei rente şi cu

Notar public Andreea PETCU
Camera Notarilor Publici Cluj

LIVIU POP, IONUȚ-FLORIN POPA, STELIAN IOAN VIDU, op. cit., p. 545.
FL. A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, I. MACOVEI, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, art. 1-2.664, Ed. C.H.
Beck, București, 2014, p. 2198.
12
13
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Regimul juridic actual
al dreptului de concesiune
asupra terenului destinat
construirii unei locuinţe

urmare a modificării Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – schimbare
intervenită la data de 22 decembrie 2017, prin
Legea nr. 273/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 –, ni s-a cerut o opinie cu privire la concordanţa dintre această reglementare şi prevederile art. 871 − 873
C. civ. referitoare la dreptul de concesiune – ca drept real corespunzător proprietăţii publice. Se pune problema dacă, după
data intrării în vigoare a Codului civil, 1 octombrie 2011, mai
este posibilă concesionarea, în scopul construirii de locuinţe, a
terenurilor ce aparţin domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, iar, în caz afirmativ, să precizăm ce
condiţii trebuie să îndeplinească operaţiunea juridică respectivă.

Ca

De principiu, concesiunea reprezintă o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică, indiferent că titularul proprietăţii este statul sau o unitate administrativ-teritorială; de altfel, Codul civil reglementează această instituţie în
capitolul referitor la „drepturile reale corespunzătoare proprietăţii
publice” (art. 871 − 873).
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Legea nr. 273/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi
d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii prevede la punctul 5 următoarele: „la anexa nr. 2, punctul 10 «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii», subpunctul 1 se
modifică şi va avea următorul cuprins: «1. dreptul real principal:
drept de proprietate, drept de administrare, drept de concesiune
având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat
al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, uz, uzufruct, superficie, servitute»”.
Din formularea textului mai sus citat s-ar putea deduce că
dreptul de administrare şi dreptul de concesiune pot avea ca obiect atât
terenuri aparţinând domeniului public, cât şi pe cele aflate în
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Or, potrivit Codului civil actual, dreptul de administrare,
33
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dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu
gratuit, după cum am arătat mai sus, reprezintă
drepturi reale corespunzătoare proprietăţii
publice1; această subliniere rezultă de altfel din
doctrină, care, ca şi în reglementarea anterioară
Codului civil, le consideră modalităţi specifice
de exercitare doar a dreptului de proprietate
publică.
De asemenea, în doctrină se arată că aceste
trei drepturi reale − administrarea, concesiunea,
folosinţa cu titlu gratuit − nu reprezintă dezmembrăminte ale dreptului de proprietate publică,
ci doar modalităţi de exercitare a acestuia. De
altfel, proprietatea publică nu este susceptibilă
de dezmembrare – consecinţă a caracterului ei
inalienabil. Astfel, un autor2 arată că „dreptul de
concesiune este un drept real, constituit, ca şi
dreptul de administrare, doar pe temeiul dreptului de proprietate publică. El nu dezmembrează
dreptul de proprietate publică”.
Pentru a clarifica evoluţia reglementărilor
privitoare la concesiunea terenurilor, în cele ce
urmează vom analiza cadrul legal în care a apărut Legea nr. 50/1991, trecând în revistă mai
întâi probleme legate de proprietatea domenială a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
(I), iar abia apoi particularităţile dreptului de concesiune (II).
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I. DESPRE DOMENIUL PUBLIC
ŞI DOMENIUL PRIVAT

În 1990 – an ce marchează debutul cadrului
legislativ actual − bunurile aparţinând statului
constituiau un fond unic. În legislaţia ulterioară
acestei date, mai întâi este întrebuinţată terminologia domeniu public şi privat − al statului sau
al unei unităţi administrativ-teritoriale (UAT) −,
iar mai târziu aceste noţiuni sunt şi definite.
În doctrină s-a subliniat că, „pe măsură ce au
fost create noile instituţii economice, specifice
economiei de piaţă libere, bazate pe dreptul de
proprietate privată (societăţi comerciale şi regii
autonome), […], s-a pus problema repartizării
bunurilor care au format obiectul proprietăţii
1
2
3
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socialiste de stat. Aceste bunuri au fost distribuite în trei direcţii principale: unele au rămas în
patrimoniul statului, altele au trecut în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale cu titlu de
proprietate, publică sau privată, altele au trecut
în patrimoniul societăţilor comerciale de stat, cu
titlu de proprietate privată, sau în patrimoniul
regiilor autonome, cu titlu de proprietate privată
sau de administrare”3.
Prin urmare, nu este corect să se pună semnul
egalităţii între regimul juridic al proprietăţii publice
şi cel al proprietăţii private, fără a se ţine seama
cine apare în calitate de titular: statul sau UAT, şi
nici între domeniul public caracteristic fiecăreia
şi domeniul privat. Pentru a distinge între semnificaţia termenilor respectivi, edificator ni se pare
următorul exemplu oferit de doctrină: bunurile
ce au aparţinut domeniului coroanei regale, deşi
devenite proprietate de stat prin naţionalizare, se
regăsesc în zona de proprietate privată a statului.
În schimb, plecând de la o problemă juridică disputată recent în presă, albiile râurilor şi fluviilor,
mai ales când constituie o cale de comunicaţie
navigabilă, aparţin domeniului public.
Legiuitorul a considerat că stabilirea regimului proprietăţii de stat este obligatoriu a fi făcută
prin reglementări stricte. În ordine cronologică,
exemplificăm mai întâi prin citarea art. 5 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, care în forma iniţială prevedea: „(1) Aparţin domeniului public
terenurile pe care sînt amplasate construcţii de
interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele
stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi,
terenurile cu destinaţie forestieră, albiile rîurilor
şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public,
fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele,
terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri
naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii,
terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte
folosinţe care, potrivit legii, sînt de domeniul
public ori care, prin natura lor, sînt de uz sau
interes public. (2) Terenurile care fac parte din domeniul public sînt scoase din circuitul civil, dacă prin lege

Potrivit art. 866 C. civ.
V. STOICA, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a II-a, Ed. C. H. Beck, București, 2013, p. 217.
Ibidem, pp. 198 − 199.
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nu se prevede altfel. Dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibil.” Continuăm expunerea, arătând că în privinţa domeniului privat
legiuitorul nu a mai folosit tehnica enumerării,
nici măcar enunţiativă, a unor bunuri ce-l compun, ci s-a rezumat a dispune că „domeniul
privat al statului şi respectiv al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor este alcătuit din
terenuri − altele decît cele prevăzute la art. 5 − aflate
sau intrate în proprietatea lor prin căile şi modurile prevăzute de lege. El este supus dispoziţiilor
de drept comun, dacă prin lege nu se prevede
altfel” (art. 6 din acelaşi act normativ).
În Constituţia României din 1991, adoptată ulterior legii fondului funciar, în cuprinsul
art. 135, având denumirea marginală Proprietatea,
s-a prevăzut: „(1) Statul ocroteşte proprietatea.
(2) Proprietatea este publică sau privată.
(3) Proprietatea publică aparţine statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale. (4) Bogăţiile
de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic
valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes

public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege
fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.
În condiţiile legii, ele pot fi date în administrare
regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot
fi concesionate ori închiriate. Folosindu-se aceeaşi tehnică legislativă ca şi în cazul Legii fondului
funciar, nici Constituţia nu a definit proprietatea
privată, mulţumindu-se să sublinieze doar principala ei caracteristică juridică; astfel, potrivit
alin. (6) din articolul mai sus citat, „proprietatea
privată este, în condiţiile legii, inviolabilă”. Pentru
a stabili că un bun aparţine proprietăţii private a
statului sau a UAT se proceda prin interpretarea
a contrario a textelor redate mai sus: întrucât nu apărea între bunurile enumerate ca aparţinând domeniului public, se considera că un anumit bun face
parte din domeniul privat al entităţii respective.
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În aplicarea art. 135 alin. (4) din Constituţie4,
delimitarea clară a domeniului privat faţă de cel
public şi definirea ambelor noţiuni s-au realizat

4
După revizuirea și republicarea Constituției în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 135 alin. (4) devine art. 136
alin. (3) din Constituție.
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abia mai târziu, prin Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia; potrivit acestei reglementări:
1. „(1) Domeniul public este alcătuit din
bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care face
parte integrantă din prezenta lege şi din orice
alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura
lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt

din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege
bunuri de uz sau de interes public naţional.
(4) Domeniul public al comunelor, al oraşelor
şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de
uz sau de interes public local, declarate ca atare
prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes
public naţional ori judeţean.” (art. 3)
De precizat că bunurile care formează domeniul public al statului sunt listate într-un act
normativ foarte amplu – Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
2. „Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit

dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.
(2) Domeniul public al statului este alcătuit din
bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele prevăzute la pct. I din anexă,
precum şi din alte bunuri de uz sau de interes
public naţional, declarate ca atare prin lege.
(3) Domeniul public al judeţelor este alcătuit
din bunurile prevăzute la pct. II din anexă şi

din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu
fac parte din domeniul public. Asupra acestor
bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.” (art. 4)5
În acelaşi act normativ, art. 5 arată că:
„(1) Regimul juridic al dreptului de proprietate
publică este reglementat de prezenta lege, dacă
prin legi organice speciale nu se dispune altfel.
(2) Dreptul de proprietate privată al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale asupra
bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu
dispune altfel.” Altă precizare legislativă importantă aduce art. 25 din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, arătând că: „În accepţiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu
public, cuprinsă în art. 477 C. civ.6, se înţelege
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.”

5
Deși legea nu enumeră bunuri din domeniul privat al celor două entități, din practica notarială reiese că acestea sunt destinate
mai ales construirii de locuințe, case de turism, spații comerciale, sedii ale unor societăți comerciale ș.a.
6
Potrivit art. 477 C. civ. de la 1864: „Toate averile vacante și fără stăpâni, precum şi ale persoanelor care mor fără moștenitori,
sau ale căror moșteniri sunt lepădate, sunt ale domeniului public.”
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DREPTULUI DE CONCESIUNE

În ceea ce priveşte cadrul legal în materia
concesiunii, Legea nr. 50/1991, în forma iniţială,
stabilea că „terenurile aparţinînd domeniului
privat al statului sau unităţilor administrativteritoriale, destinate executării de construcţii,
pot fi concesionate prin licitaţie publică în
condiţiile respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, şi realizării de către concesionar a construcţiei […]”7.
Însă reglementarea-cadru a concesiunii a
reprezentat-o Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor; acest act normativ avea ca obiect
„reglementarea şi organizarea regimului de concesionare atât pentru a) bunurile proprietate
publică ori privată a statului, judeţului, oraşului sau comunei; cât şi pentru b) activităţile şi
serviciile publice de interes naţional sau local”8.
Reglementarea întreţine viziunea integratoare
iniţială, promovată şi de Legea nr. 50/1991, în
sensul că bunurile aparţinând statului sau UAT
puteau fi concesionate indiferent de domeniul
în care erau incluse: nu doar în cel public, ci şi în
domeniul privat.
Abrogarea ulterioară a Legii nr. 219/1998 a
dus la ceea ce doctrina a considerat a fi „un vid
legislativ în ceea ce priveşte concesiunea bunurilor proprietate privată”9, întrucât, prin actul
normativ care a înlocuit-o – OUG nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică –, se reglementa numai concesiunea bunurilor proprietate publică10. Interpretând a contrario legislaţia din domeniu, se
constată că, în vederea construirii de locuinţe, încă de la abrogarea Legii nr. 219/1998
(adică de la data de 30.06.2006), nu mai
puteau fi concesionate terenuri aparţinând
domeniului privat (astfel cum se prevedea
în Legea nr. 50/1991), ci doar terenuri din
domeniul public.

CONCLUZII
1. Faţă de cadrul general prezentat mai sus, răspunsul la întrebarea dacă
o UAT poate să constituie
în prezent un drept de
concesiune asupra unui teren din domeniul
său privat este negativ.
De altfel, Codul civil dispune, după cum s-a
arătat, că dreptul de concesiune reprezintă o
modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică. În opinia noastră, de altfel, este
discutabilă acordarea concesiunii după abrogarea Legii nr. 219/1998, adică după data de
30.06.2006.

STUDIU DE CAZ

II. DESPRE REGLEMENTAREA

Faţă de această primă concluzie, se pune
întrebarea la ce drept de concesiune se referă
prevederea din Legea nr. 50/1991, modificată la
sfârşitul anului 2017 – dispoziţie care a provocat
prezentul studiu.
În interpretarea noastră, dobândirea unui
drept de concesiune în perioada 1990 până la
30.06.2006, data abrogării Legii nr. 219/1998,
reprezintă un drept deja câştigat pe baza unei
reglementări mai permisive; prin urmare, este
legală transmiterea acestui drept fie prin acte
între vii, fie mortis causa. Potrivit altei interpretări,
mai favorabile, este posibil a fi transmis dreptul
de concesiune constituit până la data abrogării
Codului civil de la 1864 – întrucât, deşi Legea
nr. 219/1998 a încetat să mai producă efecte,
a rămas în vigoare art. 477 din acest cod; faţă
de această împrejurare, norma având cea mai
largă sferă de aplicare (art. 477 C. civ. de la 1864)
poate fi luată în considerare ca temei juridic al
transmiterii dreptului de concesiune până la data
abrogării sale.

anul XXI
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În această ordine de idei, în condiţiile arătate
mai sus, un drept de concesiune legal constituit poate fi transmis şi în prezent, în temeiul

Art. 10 din Legea nr. 50/1991.
Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 219/1998.
C. G. DINU, Contractul de concesiune, Ed. C. H. Beck, București, 2015, p. 74.
10
A se vedea art. 1 alin. (1) din OUG nr. 54/2006, conform căruia: „Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul
juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.”
7
8
9
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art. 41 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare11.
2. De la constatarea potrivit căreia bunurile
proprietate privată a statului sau a UAT nu mai
pot fi concesionate după intrarea în vigoare a
Codului civil există o excepţie: locurile de veci
sau de înhumare din cimitire pot face, în continuare, obiect al concesiunii, în temeiul art. 821
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare12.
3. În vederea folosirii imobilelor din domeniul privat al statului sau al UAT – din moment
ce concesionarea lor nu mai este permisă – se
poate admite încheierea altui act, cum este
locaţiunea13, ce-i conferă chiriaşului un drept de
creanţă suficient pentru edificarea unor construcţii
cu caracter provizoriu14.
O altă alternativă, ce ar putea asigura obţinerea de venituri bugetare în condiţii similare
concesiunii, o reprezintă constituirea unui drept

de superficie – drept real principal în baza căruia
titularul său poate obţine autorizaţie pentru
edificarea unei construcţii definitive, în condiţiile
Legii nr. 50/1991. „În cazul în care superficia
s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au
prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de
către superficiar, titularul dreptului de superficie
datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală
cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama
de natura terenului, de destinaţia construcţiei în
cazul în care aceasta există, de zona în care se
află terenul, precum şi de orice alte criterii de
determinare a contravalorii folosinţei.” [art. 697
alin. (1) C. civ.]
De asemenea, este posibilă vânzarea terenului, în scopul construirii unei locuinţe principale
sau a unei case de odihnă. 
Doina DUNCA
Director al Direcţiei juridice, legislaţie
şi studii notariale din cadrul UNNPR

anul XXI
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11
Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 50/1991: „Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau
de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, în aceleași condiții se transmite și autorizația de
construire.”
12
Art. 821 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și
completările ulterioare, prevede: „(1) Drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire, dobândite în condițiile legii, se
transmit, indiferent de natura lor juridică, prin succesiune și acte juridice între vii cu titlu gratuit. (2) Drepturile prevăzute la
alin. (1) pot fi constituite, în temeiul reglementărilor în vigoare la 1 octombrie 2011, și după intrarea în vigoare a Codului civil.”
13
Durata maximă a locațiunii este stabilită de art. 1.783 C. civ.: „Locațiunile nu se pot încheia pentru o perioadă mai mare de
49 de ani. Dacă părțile stipulează un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.”
14
A se vedea pct. 10 subpct. 2 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, care prevede: „Dreptul asupra construcției și/sau terenului
care conferă titularului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente autorizația de construire/desființare:
[…] drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire
în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul
expres al proprietarului de drept. […].”
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CLAUZA DE ARVUNĂ. INTERPRETAREA
NOŢIUNII DE AVANS. NATURA JURIDICĂ A PLĂŢILOR
FĂCUTE ÎN TEMEIUL UNEI PROMISIUNI
BILATERALE DE VÂNZARE

ntre reclamanta-pârâtă, în calitate de promitentcumpărător, şi pârâtul-reclamant, în calitate de
promitent-vânzător, s-a încheiat antecontractul de
vânzare-cumpărare autentificat. sub nr. (…)/27.09.2007, prin
care pârâtul-reclamant s-a obligat să-i vândă reclamantei-pârâte
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 4 amplasat la
scara 1, etajul 3, al construcţiei în curs de edificare cu destinaţia
bloc tip P+M+4E, cu o suprafaţă utilă totală de 70,81 mp, precum şi cota-parte indiviză din părţile şi dependinţele comune
ale imobilului, care prin destinaţia lor sunt în folosinţa comună
a tuturor coproprietarilor.

Î

În antecontract s-a stipulat faptul că se va încheia contractul
de vânzare-cumpărare până cel mai târziu la data de 28.05.2008.

HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI REFERITOARE
LA ACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALE

Comentarii asupra unor
hotărâri judecătoreşti
referitoare la acte
şi proceduri notariale

anul XXI
nr. 6

Cu privire la preţul vânzării, s-a menţionat că acesta este în
cuantum de 81.431,50 de euro, preţ din care promitentul-vânzător a declarat că a primit la data autentificării suma de
4.100 de euro, urmând ca diferenţa de 77.331,50 de euro să
fie plătită astfel: suma de 10.900 de euro la data de 12.10.2007;
suma de 9.500 de euro la data de 30.11.2007, iar suma de
56.931,50 de euro la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul BNR din ziua plăţii.
Totodată, în antecontract s-a inserat următoarea clauză contractuală: „Dacă din culpa promitentului-vânzător nu se va
putea încheia contractul de vânzare-cumpărare până la
data menţionată şi fără ca promitenta-dobânditoare să fie
de acord cu prelungirea acestui termen, promitentul-vânzător, prin mandatar, se obligă să restituie acestuia dublul
sumei primite ca avans.”
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Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.10.2007, la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, părţile
au modificat paragraful nr. 9 din antecontract,
respectiv: preţul total al vânzării-cumpărării este
de 81.431,50 de euro, preţ din care promitentul-vânzător a declarat că a primit de la promitenta-dobânditoare suma de 4.100 de euro la
data de 27.09.2007 şi suma de 10.900 de euro la
data autentificării actului adiţional, iar suma de
66.431,50 de euro urmează să fie achitată astfel:
suma de 9.500 de euro la data de 30.11.2007,
iar suma de 56.931,50 de euro la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă
autentică la cursul BNR din ziua plăţii.
Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.10.2007, la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007,
părţile au modificat paragraful nr. 9 din
antecontract, respectiv: preţul total al vânzării-cumpărării este de 81.431,50 de euro, preţ
din care promitentul-vânzător a declarat că a
primit de la promitenta-dobânditoare suma de
4.100 de euro la data de 27.09.2007 şi suma
de 10.900 de euro la data de 15.10.2007, suma
de 9.500 de euro la data autentificării actului
adiţional, iar suma de 56.931,50 de euro urma
să fie achitată la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul
BNR din ziua plăţii.
Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
28.07.2008, la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, părţile au modificat paragraful nr. 5 din antecontract, respectiv obiectul antecontractului. Astfel,
pârâtul-reclamant s-a obligat faţă de reclamanta-pârâtă să-i vândă imobilul cu număr cadastral
(…), situat în oraşul, compus din apartament
format din: hol, în suprafaţă utilă de 5,90 mp,
cameră în suprafaţă utilă de 15,94 mp, cameră
în suprafaţă utilă de 17,06 mp, cameră în suprafaţă utilă de 15,94 mp, baie în suprafaţă utilă de
5,33 mp, balcon în suprafaţă utilă de 3,38 mp,
împreună cu cota-parte indiviză de 4.709 mp din
părţile comune, precum şi terenul în suprafaţă
de 17,548 mp, în indiviziune.
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Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.08.2008, la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, părţile au modificat paragraful nr. 9 din antecontract, respectiv părţile au convenit că preţul total
al vânzării-cumpărării este de 80.605,50 euro,
preţ din care promitentul-vânzător a declarat
că a primit următoarele sume de bani: suma de
4.100 de euro la data de 27.09.2007, suma
de 10.900 de euro la data de 15.10.2007, suma de
9.500 de euro la data de 03.12.2007, suma
de 20.000 de euro la data autentificării actului
adiţional, iar suma de 36.105,50 euro urma să
fie achitată la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul
BNR din ziua plăţii.
Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
10.12.2008, la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007,
părţile au stabilit următoarele: pârâtul-reclamant se obligă să vândă reclamantei-pârâte
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 9 al construcţiei cu destinaţia locuinţe
şi spaţiu comercial, având regimul de înălţime
P+m+5E+M.
Prin Sentinţa civilă nr. 644/05.02.2010
pronunţată de Judecătoria Buftea în Dosarul
nr. 2123/94/2009, menţinută prin Decizia civilă
nr. 87A/10.02.2011 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, în Dosarul nr. 2123/94/2009, s-a
dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/
27.09.2007, reţinându-se în considerentele hotărârii, care se bucură de putere de lucru judecat,
că pârâtul-reclamant nu şi-a îndeplinit obligaţiile
asumate prin antecontract, nepunând la dispoziţia reclamantei-pârâte suprafaţa de 63,55 mp,
suprafaţă utilă a apartamentului, ci numai 57 mp.
Instanţa a mai arătat că nu i se poate reţine reclamantei-pârâte nicio culpă.
Instanţa a constatat că diferendul dintre părţi
poartă, în primul rând, asupra naturii juridice
a sumelor achitate în temeiul antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr. (…)/27.09.2007, pârâtul-reclamant recunoscând faptul că acesta a primit suma de

altele, dându-se fiecăreia înţelesul ce rezultă din
întregul act.

În consecinţă, instanţa este obligată să interpreteze clauzele contractuale pentru a determina voinţa părţilor şi, pe cale de consecinţă,
drepturile şi obligaţiile asumate prin convenţia
încheiată.

Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.08.2008 la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, părţile
au modificat paragraful nr. 9 din antecontract,
respectiv părţile au convenit că preţul total al
vânzării-cumpărării este de 80.605,50 euro,
preţ din care promitentul-vânzător a declarat
că a primit următoarele sume de bani: suma de
4.100 de euro la data de 27.09.2007, suma de
10.900 de euro la data de 15.10.2007, suma de
9.500 de euro la data de 03.12.2007, suma de
20.000 de euro la data autentificării actului adiţional, iar suma de 36.105,50 euro urma să fie
achitată la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul BNR
din ziua plăţii.

Potrivit art. 977 C. civ. de la 1864, actul juridic se interpretează după voinţa internă, iar nu
după sensul literal al cuvintelor întrebuinţate.
Potrivit art. 981 C. civ. de la 1864, clauzele
obişnuite într-un act juridic se subînţeleg, chiar
dacă nu sunt menţionate expres în cuprinsul
acestuia.
Potrivit art. 982 C. civ. de la 1864, clauzele
unui act juridic trebuie supuse unei interpretări sistematice, deci se interpretează unele prin

HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI REFERITOARE
LA ACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALE

44.500 de euro în patru tranşe, dar nu cu
titlu de avans.
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În acest act adiţional, ca de altfel în toate
celelalte, s-a menţionat că restul dispoziţiilor
contractuale rămân neschimbate, implicit clauza conform căreia, dacă din culpa promitentului-vânzător nu se va putea încheia contractul de
vânzare-cumpărare până la data menţionată şi

fără ca promitenta-dobânditoare să fie de acord
cu prelungirea acestui termen, promitentul-vânzător, prin mandatar, se obligă să restituie acestuia dublul sumei primite ca avans.
Făcând aplicarea regulilor de interpretare a
convenţiilor civile, instanţa a reţinut că sumele
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achitate de promitenta-cumpărătoare promitentului-vânzător au fost date cu titlu de
avans, iar clauza inserată în antecontract referitoare la restituirea dublului avansului îşi are
cauza în clauza de arvună. Clauza în discuţie
nu poate primi calificarea de clauză penală (care
presupune o evaluare cu anticipaţie de către părţi
a daunelor-interese, iar suma de bani stabilită cu
acest titlu ar urma să fie predată numai în caz de
neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una
dintre părţi), spre deosebire de arvună, care este
predată efectiv de promitentul-cumpărător promitentului-vânzător, cum a fost cazul în speţă.
Instanţa a reţinut că sumele achitate de promitenta-cumpărătoare promitentului-vânzător
au fost date cu titlu de avans, întrucât părţile
au încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare nr. (…)/27.09.2007, urmând ca la data de
28.05.2008 să procedeze la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare prin care să opereze
transmiterea dreptului de proprietate.
Pentru a fi valabil un contract de vânzare-cumpărare este necesar ca preţul, obiectul
prestaţiei cumpărătorului, să fie fixat în bani,
determinat sau determinabil, sincer şi serios.
Instanţa a constatat că reclamanta-pârâtă
a achitat suma de 44.500 de euro pârâtuluireclamant în patru tranşe, aceste sume fiind
doar o parte din preţul final al imobilului, plătite
în mod anticipat încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Plata unui avans presupune o convenţie deja
încheiată, fapt ce s-a realizat în cauză, aşa cum
reiese din antecontractul de vânzare-cumpărare
nr. (…)/27.09.2007, iar aceasta nu a garantat
finalizarea angajamentului convenţional şi a
reprezentat doar o structură de plată treptată a
preţului, diferenţa urmând a fi achitată potrivit
antecontractului de vânzare-cumpărare „până la
data de 28.05.2008”.
Ca atare, validitatea clauzei contractuale pe
care părţile au inserat-o în contract trebuie analizată din perspectiva dispoziţiilor legii civile care
reglementează contractul de vânzare-cumpărare
sub acest aspect la momentul încheierii lui, iar
nu a dreptului comun al obligaţiilor, respectiv a
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prevederilor art. 1.069 C. civ. de la 1864, având
o reglementare şi o identitate proprii: clauza de
arvună, prin art. 1.297 – 1.298 C. civ. de la 1864,
iar nu a unei clauze penale comune.
Potrivit art. 1.298 C. civ. de la 1864, dacă vânzarea nu s-a executat prin culpa uneia din părţile
contractante, aceasta va pierde arvuna dată sau
o va întoarce îndoită, având-o primită, dacă partea care nu este în culpă nu ar alege mai bine să
ceară executarea vânzării.
Clauza cu privire la nerestituirea avansului în
caz de neexecutare are, aşadar, şi o baza legală,
nu numai convenţională, iar o atare clauză
inclusă în antecontractul de vânzare-cumpărare
convenită de ambele părţi trebuie să-şi producă
efectele în sensul neechivoc stabilit de acestea.
În temeiul art. 1.020 – 1.021 C. civ. de la 1864,
rezoluţiunea unui act juridic operează în cazul
neexecutării culpabile a unor obligaţii contractuale, la solicitarea părţii care nu este în culpă, care
şi-a executat obligaţiile reciproce şi interdependente sau care se declară gata să le execute, iar
unul dintre principiile care guvernează această
sancţiune aplicabilă retroactiv (ex tunc) este acela
al repunerii părţilor în situaţia anterioară.
Prin Sentinţa civilă nr. 644/05.02.2010
pronunţată de Judecătoria Buftea în Dosarul
nr. 2123/94/2009, menţinută prin Decizia
civilă nr. 87A/10.02.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în Dosarul nr. 2123/94/2009,
s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/
27.09.2007, reţinându-se în considerentele hotărârii, care se bucură de putere de lucru judecat,
că pârâtul-reclamant nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin antecontract, nepunând
la dispoziţia reclamantei-pârâte suprafaţa de
63,55 mp, suprafaţă utilă a apartamentului, ci
numai 57 mp. Instanţa a mai arătat că nu i se
poate reţine reclamantei-pârâte nicio culpă.
Astfel cum rezultă din antecontractul de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/
27.09.2007 şi din actele adiţionale, reclamantapârâtă a achitat pârâtului-reclamant suma de
44.500 de euro, fapt necontestat de către pârât.

În aceste condiţii, rezoluţiunea atrage, potrivit art. 1.020 – 1.021 C. civ. de la 1864, repetiţiunea prestaţiilor, astfel că reclamanta-pârâtă
este îndreptăţită să primească dublul sumei
primite ca avans, având în vedere că părţile
au prevăzut în mod expres prin antecontract
această clauză, iar potrivit art. 969 C. civ. de la
1864 convenţiile legal făcute au putere de lege
între părţile contractante, conform principiului
pacta sunt servanda.
Având în vedere aceste considerente, instanţa
a admis cererea principală şi a obligat pârâtul-reclamant la plata sumei de 89.000 de
euro, echivalentul în lei la cursul de referinţă
BNR de la data plăţii, reprezentând dublul
sumei primite ca avans.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel
pârâtul-reclamant.
Intimata a formulat întâmpinare prin care
a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi
menţinerea Sentinţei civile nr. 2336/16.04.2015
a Judecătoriei Buftea ca legală şi temeinică.
Prin Decizia civilă nr. 912 din 15 iunie 2016,
Tribunalul Ilfov – Secţia civilă a admis apelul,
a schimbat în parte sentinţa civilă apelată, sens
în care a admis în parte cererea de chemare în
judecată, a obligat pârâtul-reclamant la plata
către reclamanta-pârâtă a sumei de 8.200 de
euro, echivalent în lei la cursul de referinţă BNR
de la data plăţii, reprezentând dublul sumei
primite ca avans.
Pentru a pronunţa această decizie, instanţa
de apel a reţinut că părţile au încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat prin
Încheierea nr. (…) din 27.09.2007.

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare s-a constatat că intimata a dat apelantului, la momentul încheierii acestuia, suma
de 4.100 de euro. S-a mai stabilit prin acelaşi
antecontract că intimata va plăti apelantei la date
ulterioare restul de preţ, în trei tranşe inegale.
Părţile au mai convenit, prin actul de mai sus,
că, dacă din culpa promitentului-vânzător nu
se va putea încheia contractul de vânzare-cumpărare până la data menţionată mai sus şi fără
ca promitenta-dobânditoare să fie de acord cu
prelungirea acestui termen, promitentul-vânzător, prin mandatar, se obligă să restituie acestuia
dublul sumei primite cu titlu de avans.
În antecontract nu se face menţiune cu
privire la cât din preţul imobilului, în opinia
părţilor, reprezintă avansul.
Prin acte adiţionale ulterioare s-a consemnat plata altor tranşe din preţul imobilului, s-a modificat preţul imobilului şi chiar
obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare. Astfel, părţile au stabilit că în loc de
apartamentul 4 se va vinde apartamentul 9.
Prin cererea de chemare în judecată, intimata
reclamantă a solicitat obligarea apelantului pârât
la restituirea sumei de 89.000 de euro, care reprezintă dublul sumei achitate cu titlu de avans în
temeiul antecontractului de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. (…)/27.09.2007.
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Potrivit art. 1.073 C. civ. de la 1864, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a
obligaţiei şi, în caz contrar, are dreptul la dezdăunare. Aşadar, în condiţiile în care pârâtul-reclamant nu şi-a executat în mod culpabil obligaţiile
asumate prin antecontract, reclamanta-pârâtă
este îndreptăţită să solite, pe lângă rezoluţiunea
antecontractului, şi daune-interese, conform
art. 1.020 – 1.021 C. civ. de la 1864.

anul XXI
nr. 6

Problema care se pune în faţa instanţei este
determinarea sumei care reprezintă avansul
în lumina dispoziţiilor antecontractului şi a
actelor adiţionale, având în vedere că părţile
nu au identificat această sumă.
Clauza din contract prin care părţile au stabilit că, dacă din culpa promitentului-vânzător
nu se va putea încheia contractul de vânzare-cumpărare, acesta se obligă să restituie dublul
sumei primite cu titlu de avans este o clauză de
arvună.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât
într-o decizie de speţă că, în caz de neexecutare
a contractului, clauza cu privire la nerestituirea avansului are atât o bază legală (art. 1.298
C. civ), cât şi convenţională, iar o astfel de clauză
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anul XXI
nr. 6

inclusă în contractul de vânzare-cumpărare are
autonomia unei clauze penale, accesorie vânzării, convenită de ambele părţi, şi ea trebuie să-şi
producă efectele în sensul neechivoc stabilit
de acestea. În acest sens, prevederile art. 1.298
C. civ. de la 1864 reglementează limitativ cazurile în care arvuna, avansul, nu se reţine, ci va
fi restituit cumpărătorului, acestea vizând executarea vânzării ori o cauză care exclude culpa
cumpărătorului.
Prin Sentinţa civilă nr. (…)/05.02.2010
pronunţată de Judecătoria Buftea în Dosarul
nr. 2123/94/2009, menţinută prin Decizia civilă
nr. (…)/10.02.2011 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în Dosarul nr. 2123/94/2009, s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzarecumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007,
reţinându-se în considerentele hotărârii cu putere
de lucru judecat că apelantul nu şi-a îndeplinit
obligaţiile contractuale. S-a mai arătat că intimata
nu are nicio culpă în neexecutarea antecontractului.
În concluzie, apelantul este obligat să restituie dublul avansului, tribunalul determinând în
ce cuantum.
Apelantul arată că în opinia sa avansul
este reprezentat de suma de 4.100 de euro
dată de către intimat la momentul încheierii
antecontractului nr. (…) din 27.09.2007, intimata susţine că avansul este reprezentat
de toate sumele date apelantului înainte de
încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv 44.500 de euro.

Tribunalul nu poate avea în vedere susţinerea intimatei conform căreia întreaga sumă
de 44.500 de euro reprezintă avans. Se are în
vedere că initial părţile au stabilit trei tranşe de
plată a preţului, ultima de 56.931,50 de euro.
În condiţiile în care preţul iniţial stabilit era de
81.431,50 de euro, conform interpretării intimatei, sumele plătite până la rata finală la care
urma să se încheie contractul de vânzare-cumpărare, adică 24.500 de euro, reprezentau avansul.
Dacă părţile ar fi intenţionat să mărească
suma plătită cu titlu de avans, ar fi menţionat
acest fapt în actele adiţionale încheiate ulterior
antecontractului nr. (…) din 27.09.2007, mai
ales ţinând seama de consecinţele la care se
expuneau conform prevederilor contractuale.
Părţile au modificat preţul, numărul de tranşe în
care urma să fie plătit, cuantumul tranşelor, dar
nu au arătat în mod expres că acestea reprezintă
avans, motiv pentru care tribunalul, având în
vedere cele arătate mai sus, va considera că tranşele achitate ulterior momentului 27.09.2007
reprezintă rate ale preţului.
Prin urmare, tribunalul a admis apelul, a
schimbat în parte sentinţa civilă apelată, a admis
în parte cererea de chemare în judecată şi a obligat pârâtul-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei de 8.200 de euro, echivalent
în lei la data plăţii, reprezentând dublul sumei
primite ca avans.

Tribunalul a constatat, astfel cum a arătat şi
mai sus, că părţile la momentul contractului
nu au indicat cuantumul avansului.

În termenul legal prevăzut de art. 301
C. proc. civ., împotriva acestei decizii a declarat
recurs reclamanta-pârâtă.

Pentru acest motiv instanţa a ţinut seama de
dispoziţiile art. 983 C. civ. de la 1864, potrivit
căruia, când este îndoială, convenţia se interpretează în favoarea celui ce se obligă, iar cel care se
obligă, în speţă, este apelantul.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că, prin întâmpinarea depusă pe
rolul Judecătoriei Buftea, intimatul-pârât achiesează, în parte, la solicitarea recurentei solicitând
instanţei admiterea în parte a acţiunii, în sensul
restituirii doar a sumei de 44.500 de euro, sumă
pe care aceasta i-a achitat-o în baza antecontractului şi a actelor adiţionale.

Clauza de arvună are rolul de a confirma
încheierea contractului, caz în care suma de bani/
cantitatea de bunuri fungibile avansată reprezintă
semnul încheierii contractului şi constituie o
parte a prestaţiei celui care a avansat-o.
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În opinia tribunalului momentul încheierii contractului este 27.09.2007, iar suma de
4.100 de euro avansul.

Or, prin raportare la dispoziţiile art. 270 şi
241 C. proc. civ.: „Dacă pârâtul recunoaşte o

De esenţa rezoluţiunii este repunerea părţilor
în situaţia anterioară încheierii convenţiei, acestea fiind obligate să îşi restituie una alteia tot ce
s-a prestat.

Întrucât antecontractul se bucură de forţa
obligatorie a oricărui contract, neexecutarea culpabilă a obligaţiilor asumate de către promitentul-vânzător a avut drept consecinţă rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare.

Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.08.2008 la antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, părţile
au modificat paragraful nr. 9 din antecontract,
respectiv: preţul total al vânzării-cumpărării
este de 80.605,50 euro, preţ din care promitentul-vânzător a declarat că a primit de la promitenta-dobânditoare suma de 4.100 de euro la
data de 27.09.2007, suma de 10.900 de euro la
data de 15.10.2007, suma de 9.500 de euro la data
de 03.12.2007, suma de 20.000 de euro la data
autentificării prezentului act adiţional, iar suma
de 36.105,50 euro urmează să fie achitată la data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în
formă autentică la cursul BNR din ziua plăţii.

Prin Sentinţa civilă nr. 644/05.02.2010
pronunţată de Judecătoria Buftea în Dosarul
nr. 2123/94/2009, menţinută prin Decizia civilă
nr. 87A/10.02.2011 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr. (…)/27.09.2009, reţinându-se că intimatulpârât nu şi-a onorat obligaţiile asumate prin
antecontract. Instanţa a mai arătat că recurentei nu i se poate reţine vreo culpă în executarea
antecontractului de vânzare-cumpărare.
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parte din pretenţiile reclamantului, instanţa va
da o hotărâre parţială în măsura recunoaşterii.”
Prin urmare, instanţa de apel a încălcat dispoziţiile legale menţionate.

anul XXI
nr. 6

În acest act adiţional, ca în toate celelalte,
s-a stipulat că restul dispoziţiilor contractuale
rămân neschimbate, implicit şi clauza conform
căreia, dacă din culpa promitentului-vânzător nu
se va putea încheia contractul de vânzare-cumpărare până la data menţionată şi fără ca promitenta dobânditoare să fie de acord cu prelungirea acestui termen, promitentul-vânzător, prin
mandatar, se obligă să restituie dublul sumei primite cu titlu de avans.

Astfel, sumele achitate de recurentă promitentului-vânzător au fost date cu titlu de
avans, iar clauza inserată în antecontract referitoare la restituirea dublului avansului îşi are
cauza în clauza de arvună.
Chiar dacă instanţa de apel a apreciat că doar
suma de 4.100 de euro reprezintă arvuna şi deci,
în opinia sa, potrivit clauzelor contractuale, doar
aceasta ar fi trebuit restituită îndoit, trebuia să aibă
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anul XXI
nr. 6

în vedere obiectul acţiunii prin care recurenta
a urmărit şi a solicitat restituirea întregii sume
achitate intimatului respectiv, 44.500 de euro,
dublată.
Prin urmare, în cel mai rău caz, instanţa de
apel ar fi trebuit să dispună restituirea dublului
sumei de 4.100 de euro şi restituirea restului de
preţ astfel cum a fost achitat, respectiv suma de
10.900 de euro achitată la data de 15.10.2007,
suma de 9.500 de euro achitată la data de
03.12.2007, suma de 20.000 de euro achitată la
data 15.08.2008.
Practic, recurenta se află în situaţia în care
a achitat, în vederea achiziţionării unui imobil,
suma de 44.500 de euro, antecontractul a fost
reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor
contractuale de către intimatul-pârât şi, cu toate
acestea, recurenta arată că nu este singura prejudiciată, intimatul-pârât beneficiind de o îmbogăţire fără justă cauză.
Pentru evitarea unei îmbogăţiri fără justă
cauză în patrimoniul pârâtului, nu ar putea fi
admisă o restituire doar a sumei de 4.100 de euro.
Recurenta consideră că instanţa de apel a
interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii,
schimbând astfel natura şi înţelesul vădit neîndoielnic al acestuia, pronunţând astfel o hotărâre
lipsită de temei legal ce a fost dată cu încălcarea
greşită a legii.
Analizând actele şi lucrările dosarului sub
aspectul motivelor de recurs invocate, Curtea
urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:
Între recurenta reclamantă-pârâtă (...), în
calitate de promitentă-cumpărătoare, şi intimatul-pârât reclamant (...), în calitate de promitent-vânzător, s-a încheiat antecontractul de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/
27.09.2007, prin care intimatul s-a obligat să-i
vândă recurentei dreptul de proprietate asupra
apartamentului nr. 4 amplasat la scara 1, etajul 3,
al construcţiei în curs de edificare cu destinaţia
bloc tip P+M+4E. Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/28.07.2008, părţile au modificat paragraful nr. 5 din antecontract, respectiv
obiectul antecontractului. Astfel, intimatul
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s-a obligat faţă de recurentă să-i vândă imobilul
cu număr cadastral (…), situat în oraşul Voluntari, compus din apartament format din: hol,
în suprafaţă utilă de 5,90 mp, cameră în suprafaţă utilă de 15,94 mp, cameră în suprafaţă utilă
de 17,06 mp, cameră în suprafaţă utilă de 15,94
mp, baie în suprafaţă utilă de 5,33 mp, balcon
în suprafaţă utilă de 3,38 mp, împreună cu cotaparte indiviză de 4.709 mp din părţile comune,
precum şi terenul în suprafaţă de 17,548 mp, în
indiviziune.
În cuprinsul antecontractului s-a stipulat faptul că se va încheia contractul de vânzare-cumpărare până cel mai târziu la data de 28.05.2008.
Prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare după data de
28.05.2008 se poate face numai cu acordul scris
al ambelor părţi.
Cu privire la preţul vânzării, s-a menţionat
că acesta este în cuantum de 81.431,50 de euro,
preţ din care promitentul-vânzător a declarat că
a primit la data autentificării suma de 4.100 de
euro, urmând ca diferenţa de 77.331,50 de euro
să fie plătită astfel: suma de 10.900 de euro la
data de 12.10.2007; suma de 9.500 de euro la
data de 30.11.2007, iar suma de 56.931,50 de
euro la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul BNR
din ziua plăţii.
Totodată, în antecontract s-a inserat clauza
contractuală, conform căreia: „Dacă din culpa
promitentului-vânzător nu se va putea încheia
contractul de vânzare-cumpărare până la data
menţionată şi fără ca promitenta dobânditoare
să fie de acord cu prelungirea acestui termen,
promitentul-vânzător, prin mandatar, se obligă
să restituie acestuia dublul sumei primite ca
avans.”
Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.10.2007, părţile au modificat paragraful nr. 9
din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, astfel: „preţul
total al vânzării-cumpărării este de 81.431,50 de
euro, preţ din care promitentul-vânzător a declarat că a primit de la promitenta-dobânditoare
suma de 4.100 de euro la data de 27.09.2007
şi suma de 10.900 de euro la data autentificării

Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
03.12.2007, părţile au modificat paragraful nr. 9
din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, astfel: „preţul
total al vânzării-cumpărării este de 81.431,50 de
euro, preţ din care promitentul-vânzător a declarat că a primit de la promitenta-dobânditoare
suma de 4.100 de euro la data de 27.09.2007 şi
suma de 10.900 de euro la data de 15.10.2007,
suma de 9.500 de euro la data autentificării actului adiţional, iar suma de 56.931,50 de euro urma
să fie achitată la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul
BNR din ziua plăţii”.
Prin actul adiţional autentificat sub nr. (…)/
15.08.2008, părţile au modificat paragraful nr. 9
din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, respectiv părţile
au convenit că preţul total al vânzării-cumpărării este de 80.605,50 euro, preţ din care promitentul-vânzător a declarat că a primit următoarele sume de bani: suma de 4.100 de euro
la data de 27.09.2007, suma de 10.900 de euro
la data de 15.10.2007, suma de 9.500 de euro
la data de 03.12.2007, suma de 20.000 de euro
la data autentificării actului adiţional, iar suma
de 36.105,50 euro urma să fie achitată la data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în
formă autentică la cursul BNR din ziua plăţii.
Prin Sentinţa civilă nr. 644/05.02.2010
pronunţată de Judecătoria Buftea în Dosarul
nr. 2123/94/2009, menţinută prin Decizia
civilă nr. 87A/10.02.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în Dosarul nr. 2123/94/2009,
s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/
27.09.2007, reţinându-se în considerentele hotărârii, care se bucură de putere de lucru judecat,
că intimatul nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate
prin antecontract, instanţa arătând că nu i se
poate reţine reclamantei nicio culpă.

Efectul principal al rezoluţiunii antecontractului este întotdeauna desfiinţarea actului şi
repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului, restituindu-se tot ceea ce s-a
prestat în temeiul contractului desfiinţat.
Însă, în caz de rezoluţiune a contractului,
creditorul poate să solicite prejudiciul suferit din
cauza neexecutării totale sau parţiale sau a executării necorespunzătoare a prestaţiilor de către
cealaltă parte, cuantumul acestuia putând fi stabilit de părţi, anticipat, la momentul încheierii
contractului prin inserarea unei clauze penale în
acest sens, astfel cum este şi în cazul de faţă.
Potrivit dispoziţiilor art. 1.066 C. civ. de la
1864, în vigoare la data încheierii promisiunii de
vânzare-cumpărare, „clauza penală este aceea
prin care o persoană, spre a da asigurare pentru
executarea unei obligaţii, se leagă a da un lucru
în caz de neexecutare din parte-i”. Clauza penală
este, aşadar, acea convenţie (obligaţie) accesorie
prin care părţile determină anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare
a neexecutării ori a executării cu întârziere sau
necorespunzătoare a obligaţiei asumate de către
debitor.
În speţă, astfel cum s-a arătat anterior, părţile, între care a intervenit antecontractul de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/
27.09.2007, au inserat clauza conform căreia:
„Dacă din culpa promitentului-vânzător nu se
va putea încheia contractul de vânzare-cumpărare până la data menţionată şi fără ca promitenta-dobânditoare să fie de acord cu prelungirea acestui termen, promitentul-vânzător, prin
mandatar, se obligă să restituie acestuia dublul
sumei primite ca avans.”
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actului adiţional, iar suma de 66.431,50 de euro
urmează să fie achitată astfel: suma de 9.500 de
euro la data de 30.11.2007, iar suma de 56.931,50
de euro la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul BNR
din ziua plăţii”.

anul XXI
nr. 6

Calificarea juridică dată de instanţa de apel
sumei achitate de recurentă cu prilejul încheierii
antecontractului de vânzare-cumpărare şi a actelor adiţionale la acesta este greşită, între arvună
şi avans existând distincţii care nu permit
confundarea celor două noţiuni juridice.
Astfel, plata unui avans are cel puţin două
elemente distinctive în raport cu arvuna, respectiv presupune o convenţie deja încheiată
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şi reprezintă doar o structură de plată treptată a preţului.

va respinge apelul declarat de apelantul (...), ca
nefondat.

Or, în cauză ne aflăm în prezenţa unei convenţii [antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (…)/27.09.2007 şi actele adiţionale la acesta], prin care părţile au convenit că,
din preţul total al vânzării-cumpărării, promitentul-vânzător a primit de la promitenta-dobânditoare suma de suma de 4.100 de euro la data
de 27.09.2007, suma de 10.900 de euro la data
de 15.10.2007, suma de 9.500 de euro la data
de 03.12.2007, suma de 20.000 de euro la data
de 15.08.2008, suma de 36.105,50 euro urmând
să fie achitată la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare în formă autentică la cursul
BNR din ziua plăţii.

Decizia civilă nr. 291R din 23.05.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia
a IV-a civilă

Prin urmare, atât suma plătită la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, cât
şi sumele achitate cu prilejul încheierii actelor adiţionale reprezintă o parte din preţul
final al imobilului, fiind achitate în perioada
de valabilitate a precontractului, deci anticipat
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în
formă autentică, astfel că toate aceste sume au
natura juridică a avansului.
Întrucât prin Sentinţa civilă nr. 644/
05.02.2010 pronunţată de Judecătoria Buftea
în Dosarul nr. 2123/94/2009 s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. (…)/27.09.2007, reţinându-se în considerentele hotărârii, care se bucură
de putere de lucru judecat, că intimatul nu şi-a
îndeplinit obligaţiile asumate prin antecontract,
şi având în vedere dispoziţiile art. 969 C. civ. de
la 1864, potrivit cărora convenţiile legal făcute
au putere de lege între părţile contractante, conform principiului pacta sunt servanda, recurenta
este îndreptăţită să primească dublul sumei primite ca avans, conform clauzei penale inserate
în mod expres în antecontract, clauză rămasă
neschimbată ca urmare a încheierii actelor adiţionale ulterioare.
Faţă de cele reţinute, Curtea, constatând
incident motivul de nelegalitate prevăzut de
art. 304 pct. 9 C. proc. civ., va admite recursul, va modifica decizia recurată, în sensul că
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NECESITATEA FORMEI AUTENTICE
A HOTĂRÂRILOR ADUNĂRILOR
GENERALE A ASOCIAŢILOR
DE APROBARE A FUZIUNII
PRIN ABSORBŢIE

Prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. 496117/22.12.2016 s-a solicitat sesizarea instanţei pentru pronunţarea unei hotărâri
prin care să se constate legalitatea hotărârii
asupra fuziunii dintre B T M SRL, în calitate de societate absorbantă, şi E SA, în
calitate de societate absorbită, precum şi a
modificărilor generate de fuziune – radierea
societăţii absorbite, modificarea structurii asociaţilor şi majorarea capitalului social al societăţii
absorbante, cerere respinsă prin Sentinţa civilă
nr. 12/19.01.2017.
Potrivit prevederilor art. 148 alin. 1 din normele metodologice privind modul de ţinere a
registrelor comerţului, cererea privind înregistrarea fuziunii este însoţită de:
a) proiectul de fuziune/divizare, semnat de
reprezentanţii persoanelor juridice implicate, în
original;
b) dovada depunerii proiectului de fuziune/
divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate
persoanele juridice implicate;
c) dovada publicării proiectului de fuziune/
divizare vizat de judecătorul-delegat;
d) dovada numirii experţilor în vederea examinării proiectului de fuziune/divizare, dacă
este cazul;
e) declaraţiile societăţilor care îşi încetează
existenţa privind modul de stingere a pasivului,
în original;
f) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind
aprobarea fuziunii/divizării, în original;

zute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, dacă este cazul;
o) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.
În speţă, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite
toate condiţiile legale pentru admiterea cererii.
Astfel, proiectul de fuziune a fost depus la dosar
în copie, iar nu în original.
De asemenea, nu există hotărâri ale celor
două societăţi implicate în procesul de fuziune
de aprobare a fuziunii adoptate ulterior publicării
în Monitorul Oficial, Partea a IV-a (24.10.2016).
Potrivit dispoziţiilor art. 246 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990: „În termen de 3 luni de la data
publicării proiectului de fuziune (…) adunarea
generală a fiecărei societăţi participante va hotărî
asupra fuziunii sau divizării, cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei.” În cauză au fost
depuse hotărâri AGA de aprobare a fuziunii
anterioare datei publicării proiectului de fuziune
în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, adoptate la
datele de 29.08.2016, respectiv 28.09.2016.
Împotriva Sentinţei civile nr. 12/19.01.2017
a declarat în termen legal apel E SA, prin care a
solicitat admiterea apelului, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de fuziune
astfel cum a fost formulată de către B T M SRL.
În motivare se arată că Tribunalul a menţionat faptul că nu au fost îndeplinite condiţiile

HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI REFERITOARE
LA ACTE ȘI PROCEDURI NOTARIALE

g) hotărârea judecătorească irevocabilă de
respingere a opoziţiei, dacă este cazul, în copie
legalizată;
h) actul constitutiv actualizat al persoanei
absorbante/divizate parţial/beneficiare a unei
părţi din patrimoniul persoanei juridice divizate
sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate în urma fuziunii/divizării
totale, în original;
i) situaţia financiară de fuziune/divizare, în
copie certificată de parte;
j) certificatele de înregistrare ale persoanelor
juridice care îşi încetează existenţa şi anexele la
acestea, în original;
k) declaraţiile noilor membri ai organelor de
conducere şi, după caz, de control, conform
art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezultă că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor
calităţi, în original;
l) declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. e), după caz, în original;
m) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de
autorităţile competente ca o condiţie prealabilă
înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;
n) dovada îndeplinirii procedurilor privind
operaţiunile de concentrare economică prevă-
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legale pentru admiterea cererii deoarece din
dosar lipseau proiectul de fuziune în original
şi cele două hotărâri ale societăţilor implicate
în fuziune de aprobare a proiectului de fuziune
publicat în Monitorul Oficial. Aceste documente au fost prezentate la Oficiul Registrului
Comerţului de către avocatul societăţii B T M
SRL, dar nu au fost transmise către Tribunalul
Bucureşti. Deşi au fost depuse 2 exemplare originale din Proiectul de fuziune nr. 1/27.09.2016
şi două copii ale proiectului, astfel cum se solicită în Ghidul pus la dispoziţie de către Oficiul
Registrului Comerţului, probabil din eroare, a
transmis Tribunalului Bucureşti o copie a proiectului de fuziune, drept pentru care nu au fost
îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea
cererii privind înregistrarea fuziunii în registrul
comerţului.
Mai mult decât atât, la data depunerii documentaţiei prevăzute în Ghidul pus la dispoziţie
de către Oficiul Registrului Comerţului în Etapa
II, respectiv a documentaţiei ce se depune la
Oficiul Registrului Comerţului în vederea transmiterii de către acesta a Cererii privind înregistrarea fuziunii în registrul comerţului, avocatul
societăţii B T M SRL s-a prezentat cu toata
documentaţia solicitată la ghişeul Oficiul Registrului Comerţului în vedere depunerii acesteia.
Documentaţia a fost pusă la dispoziţia angajaţilor Oficiul Registrului Comerţului, care au
verificat toate documentele pe care le-a prezentat avocatul societăţii B T M SRL (societatea
absorbantă) conform Ghidului, le-au rearanjat
şi au considerat că nu mai este nevoie de alte
documente, printre care şi Hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Asociaţilor societăţii B T M /07.12.2016 şi Hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii
E SA /07.12.2016, drept pentru care aceste două
hotărâri nu au fost reţinute la Oficiul Registrului Comerţului şi, în concluzie, nu au ajuns la
Tribunal în documentaţia ce însoţea cererea de
aprobare a fuziunii.
Pe cale de consecinţă, documentaţia a
fost incompletă deoarece: Oficiul Registrului
Comerţului din eroare nu a transmis proiectul
de fuziune în original, deşi a fost depus în două
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exemplare originale, iar cele două hotărâri ale
societăţilor implicate în fuziune după publicarea proiectului de fuziune în Monitorul Oficial,
respectiv Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor societăţii B T M /07.12.2016
şi Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor societăţii E SA /07.12.2016, nu au
fost reţinute de Oficiul Registrului Comerţului.
La termenul din 19.01.2017, instanţa trebuia
să pună în vedere societăţii B T M (petenta),
care a fost reprezentată prin avocat, sa depună
la dosar actele care lipsesc, caz în care avocatul
ar fi avut ocazia să completeze dosarul cu actele
care lipseau din cauza unei erori a ORC. Avocatul care a reprezentat societatea B T M (petenta)
la prima instanţă avea la cunoştinţă faptul că
documentaţia este completă, conform legislaţiei în vigoare, deoarece în caz contrar Oficiul
Registrului Comerţului nici nu ar fi primit documentaţia.
Întrucât instanţa nu i-a comunicat la termen
că documentaţia nu este completă şi că proiectul
a fost transmis Tribunalului în COPIE de către
Oficiul Registrului Comerţului, atât E SA −
societate absorbită în proiectul de fuziune, cât
şi B T M − societate absorbantă în proiectul de
fuziune au luat la cunoştinţă de această lipsă a
documentaţiei prevăzute în legislaţie şi de eroarea Oficiului Registrului Comerţului la data
la care s-au primit prin poştă Hotărârea civilă
nr. 12/19.01.2017 şi motivarea acesteia.
Împotriva Sentinţei civile nr. 12/19.01.2017 a
declarat apel şi B T M SRL, prin care a solicitat
admiterea apelului, modificarea sentinţei atacate
în sensul admiterii cererii de fuziune astfel cum
a fost formulată. Se solicită ca prin hotărârea ce
se va pronunţa să se constate legalitatea hotărârii
asupra fuziunii prin absorbţie, precum şi a actului constitutiv/modificator şi să se dispună înregistrarea hotărârii asupra fuziunii prin absorbţie
şi a actului constitutiv modificator în registrul
comerţului, precum şi a modificărilor generate
de fuziune conform proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial nr. 3791 din 24.10.2016,
respectiv: radierea societăţii absorbite E S.A şi
majorarea capitalului, modificarea structurii acţionariatului (asociaţilor) şi modificarea structurii

Asupra apelurilor formulate, analizând motivele de nelegalitate invocate de către cele două
apelante în funcţie de caracterul şi efectele produse, raportat la probatoriul administrat şi la
normele legale incidente în cauză, Curtea constată următoarele:
Potrivit art. 148 alin. (1) din normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor
comerţului, cererea privind înregistrarea fuziunii
este însoţită de:
a) proiectul de fuziune/divizare, semnat de
reprezentanţii persoanelor juridice implicate, în
original;
b) dovada depunerii proiectului de fuziune/
divizare la toate ORCT unde sunt înregistrate
persoanele juridice implicate;
c) dovada publicării proiectului de fuziune/
divizare vizat de judecătorul-delegat;
d) dovada numirii experţilor în vederea examinării proiectului de fuziune/divizare, dacă
este cazul;
e) declaraţiile societăţilor care îşi încetează
existenţa privind modul de stingere a pasivului,
în original;
f) hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre persoanele juridice implicate privind
aprobarea fuziunii/divizării, în original;
g) hotărârea judecătorească irevocabilă de
respingere a opoziţiei, dacă este cazul, în copie
legalizată;
h) actul constitutiv actualizat al persoanei
absorbante/divizate parţial/beneficiare a unei
părţi din patrimoniul persoanei juridice divizate
sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate în urma fuziunii/divizării
totale, în original;
i) situaţia financiară de fuziune/divizare, în
copie certificată de parte;
j) certificatele de înregistrare ale persoanelor
juridice care îşi încetează existenţa şi anexele la
acestea, în original;
k) declaraţiile noilor membri ai organelor de
conducere şi, după caz, de control, conform

art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezultă că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor
calităţi, în original;
l) declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută de art. 69 alin. (1) lit. e), după caz, în original;
m) dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de
autorităţile competente ca o condiţie prealabilă
înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege, în copie certificată de parte;
n) dovada îndeplinirii procedurilor privind
operaţiunile de concentrare economică prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, dacă este cazul;
o) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.
În cauză, având în vedere că apelantele au
depus la dosarul cauzei atât proiectul de fuziune,
în original, cât şi hotărârile societăţilor implicate
în fuziune, adoptate după data publicării proiectului în Monitorul Oficial, apreciază că au fost
complinite lipsurile constatate în faţa primei
instanţe.
Cu toate acestea, Curtea urmează a constata că, potrivit proiectului de fuziune, toate
drepturile reale şi de creanţă, precum şi
întregul fond de comerţ ale societăţii absorbite E SA vor trece asupra societăţii absorbante B T M, deci inclusiv terenul situat în
strada…, nr…. . În raport de această menţiune, Curtea apreciază că actele prin care
operează transferul dreptului de proprietate
trebuiau întocmite în formă autentică, operaţiune ce nu a fost realizată în cauză. Îndeplinirea formalităţii actului autentic nu poate
avea loc ulterior, transferul dreptului de proprietate fiind menţionat ca efect al fuziunii,
astfel încât Curtea consideră că fuziunea
trebuia să fie încheiată în formă autentică.
Referitor la necesitatea respectării formei autentice a fuziunii, trebuie avut în vedere art. 1.244
C. civ., care instituie această condiţie de formă
pentru toate actele prin care se strămută drepturi ce sunt supuse înscrierii în cartea funciară,
sub sancţiunea nulităţii absolute.
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capitalului social pentru societatea absorbantă B
T M SRL, publicarea actului modificator/constitutiv/dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţate în Monitorul Oficial.
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Cu privire la actul care trebuie încheiat în
această formă, văzând etapele de realizare a fuziunii, Curtea apreciază că hotărârea de aprobare a fuziunii este actul juridic ce constă
în manifestarea de voinţă în vederea realizării acestei forme de reorganizare, astfel că
acesta trebuie să respecte forma autentică,
în cazul în care în patrimoniul societăţii
absorbite există şi bunuri imobile ce trebuie
înscrise în cartea funciară.
Potrivit art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,
hotărârea de aprobare a fuziunii trebuie luată în
termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune. Ca atare, şi condiţia formei cerute
de art. 1.244 C. civ. trebuia respectată înăuntrul
aceluiaşi termen.

Curtea este de acord că un act nul poate fi
refăcut, inclusiv în ce priveşte forma autentică,
dar efectele actului refăcut se produc doar pentru viitor, astfel cum prevede expres art. 1.259
C. civ., iar nu şi pentru trecut.
Faţă de considerentele expuse, apreciind asupra neîndeplinirii condiţiilor de formă prevăzute
în mod imperativ de legislaţia specială, în temeiul art. 480 alin. (1) C. proc. civ., Curtea a respins
apelurile ca nefondate.
Decizia civilă nr. 703A din 10.04.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia
a VI-a civilă 
Notar public Dragoș ISACHE
Camera Notarilor Publici Bacău

LEGIS

Acte normative de interes
general publicate în perioada
noiembrie – decembrie 2017

Buletin legislativ noiembrie 2017

I. 
Legislaţie relevantă
pentru activitatea notarială
• ORDINE
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/
2017
privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea şi desfăşurarea examenului sau a
concursului pentru dobândirea calităţii de notar
stagiar
– M. Of. nr. 861/1.11.2017

• ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 82/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
– M. Of. nr. 902/16.11.2017

II. 
Legislaţie referitoare
la activitatea notarială
• LEGI
Legea nr. 209/2017
pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– M. Of. nr. 875/7.11.2017

Legea nr. 216/2017
pentru completarea articolului 65 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
– M. Of. nr. 908/20.11.2017
Legea nr. 217/2017
pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
– M. Of. nr. 908/20.11.2017
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Legea nr. 220/2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui
imobil aflat în proprietatea publică a statului şi
schimbarea titularilor dreptului de administrare
asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate
în proprietatea publică a statului
– M. Of. nr. 915/22.11.2017

• ORDINE
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.289/2017
privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea
procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de
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procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare
– M. Of. nr. 929/27.11.2017

aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare”
– M. Of. nr. 860/1.11.2017

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.357/2017
pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale
– M. Of. nr. 931/27.11.2017

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 23/2017 [A]
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, dacă:
„În interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracţiuni dintre
infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea
de spălare a banilor se impune luarea măsurii de
siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani
ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de
evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii
fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii
infracţiunii de evaziune fiscală şi, în caz afirmativ,
suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la
bază operaţiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârşirii
infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005?”
– M. Of. nr. 878/8.11.2017

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.004/2017
privind aprobarea Procedurii de soluţionare
a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2),
art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377
alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4),
art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– M. Of. nr. 937/28.11.2017
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Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.300/2017
privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare
– M. Of. nr. 938/28.11.2017

III. Jurisprudenţă relevantă
DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI
•
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 24/2017 [A]
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând
modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 83
alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3)
din Codul penal, respectiv: dacă „în ipoteza
săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei
pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracţiune ori se poate dispune
din nou amânarea aplicării pedepsei pentru
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Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 59/2017 [A]
în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„În ce măsură, în condiţiile art. 453 alin. (1) din
Codul de procedură civilă, într-o cauză având ca
obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate
de un alt litigiu soluţionat definitiv, acestuia îi
pot fi puse în sarcină şi cheltuielile de judecată
provocate de procesul actual”
– M. Of. nr. 871/6.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 20/2017 [A]
privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 14/2017 [A]
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi
completările ulterioare
– M. Of. nr. 908/20.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 73/2017 [A]
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
în vederea dezlegării următoarei probleme de
drept: „dacă, în situaţia în care prima instanţă a
respins cererea de acordare a penalităţilor întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (1) şi (2) din
Codul de procedură civilă, hotărârea pronunţată
este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac,
apel”
– M. Of. nr. 914/22.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 53/2017 [A]
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
„în interpretarea dispoziţiilor art. 5 pct. IV lit. c,
art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate
la art. 34 şi art. 36 din Legea nr. 393/2004, să
se stabilească dacă indemnizaţia de şomaj poate
fi cumulată cu indemnizaţia de şedinţă de către
consilierii locali, având în vedere şi consideren-

tele din Decizia nr. 54 din 4 iunie 2007 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie − Secţiile Unite, precum şi din Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile
Unite, pronunţate în soluţionarea unor recursuri
în interesul legii”
– M. Of. nr. 916/22.11.2017

LEGIS

Curţii de Apel Târgu Mureş privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 235
alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul stabilirii modalităţii de calcul al termenului de
5 zile în care propunerea de prelungire a arestării
preventive se depune la judecătorul de drepturi
şi libertăţi, respectiv dacă aceasta este cea prevăzută de dispoziţiile art. 269 alin. (2) şi (4) din
Codul de procedură penală sau cea prevăzută
de dispoziţiile art. 271 din Codul de procedură
penală
– M. Of. nr. 904/17.11.2017

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 6/2017 [A]
referitoare la recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Braşov referitor la interpretarea şi aplicarea
unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea
nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
şi art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi
completările ulterioare, referitor la competenţa
materială de soluţionare a contestaţiilor în materia electorală
– M. Of. nr. 924/24.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 60/2017 [A]
referitoare la examinarea sesizării formulate
de Tribunalul Bucureşti − Secţia a IV-a civilă în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constând în
„interpretarea dispoziţiilor art. 2.431 din Codul
civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedură civilă cu privire la posibilitatea executării
silite privind un drept de creanţă garantat prin
contract de ipotecă legal încheiat şi care, potrivit
art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanţă însuşi nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit
dispoziţiilor legale, titlu executoriu”
– M. Of. nr. 928/24.11.2017
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LEGIS

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 17/2017 [A]
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
– M. Of. nr. 930/27.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 70/2017 [A]
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
în vederea dezlegării unei probleme de drept
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 82
alin. (4) din Legea nr. 303/2004
– M. Of. nr. 935/27.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 25/2017 [A]
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea de principiu a problemei de
drept: „dacă acţiunile enumerate în art. 9 lit. b şi
c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităţi
normative distincte de săvârşire a infracţiunii de
evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracţiunii unice de evaziune fiscală”
– M. Of. nr. 936/28.11.2017
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Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 74/2017 [A]
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare
şi aplicare a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. g)
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare (Legea nr. 263/2010), şi a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015
privind pensiile militare de stat, cu modificările
şi completările ulterioare (Legea nr. 223/2015),
în sensul de a se stabili „dacă perioada în care
asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional în
cadrul Şcolii Militare de Muzică, absolvit după
gimnaziu, se asimilează stagiului de cotizare în
sistemul public de pensii, respectiv dacă constituie vechime în serviciu pentru o persoană din
sistemul de apărare naţională”
– M. Of. nr. 939/28.11.2017

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 55/2017 [A]
referitoare la pronunţarea unei hotărâri
prealabile privind interpretarea dispoziţiilor
art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
– M. Of. nr. 943/29.11.2017
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 15/2017 [A]
referitoare la examinarea recursului în interesul legii referitor la modul de interpretare a sintagmei „stabilirea caracterului nelegal al arestării
preventive” din cuprinsul art. 539 alin. (2) din
Codul de procedură penală
– M. Of. nr. 946/29.11.2017

• DECIZII ALE CURŢII
CONSTITUŢIONALE
Decizia Curţii Constituţionale nr. 458/
2017 [A]
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie, raportate la art. 132 din acelaşi act normativ, cu referire la infracţiunea de
abuz în serviciu
– M. Of. nr. 890/13.11.2017
Decizia Curţii Constituţionale nr. 612/
2017 [A/R]
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate
a Legii pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului
– M. Of. nr. 922/23.11.2017
Decizia Curţii Constituţionale nr. 418/
2017 [R]
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate publică

Statut din 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă –
Republicare
– M. Of. nr. 875/7.11.2017

• HOTĂRÂRI ALE CURŢII EUROPENE
ALE DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017
pentru derogarea de la unele prevederi ale
Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea
de audit financiar, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele
prevederi ale Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din România
nr. 60/2014
– M. Of. nr. 903/17.11.2017

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor
Omului din 2017
în Cauza Costache şi alţii împotriva României
– M. Of. nr. 874/7.11.2017

IV. Acte ale altor profesii liberale
Cod din 2007 de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România – Republicare
– M. Of. nr. 875/7.11.2017

LEGIS

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
– M. Of. nr. 922/23.11.2017

HOTĂRÂRI ALE
GUVERNULUI ROMÂNIEI
LEGI

ORDINE
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ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE
GUVERNULUI ROMÂNIEI
DECIZII
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LEGIS

Buletin legislativ decembrie 2017

I. 
Hotărâri ale Congresului
Notarilor Publici din România
Hotărârea Congresului Notarilor Publici

din România nr. 2/2017
privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării
art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat
prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici
din România nr. 10/2014
– M. Of. nr. 1007/19.12.2017

II. 
Legislaţie relevantă
pentru activitatea notarială
• ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
ROMÂNIEI

anul XXI
nr. 6

rdonanţa de urgenţă a Guvernului
O
nr. 90/2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
– M. Of. nr. 973/7.12.2017

• ORDINE
rdinul ministrului agriculturii şi dezO
voltării rurale nr. 387/2017
pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor
– M. Of. nr. 961/5.12.2017

III. 
Legislaţie referitoare
la activitatea notarială
• LEGI
Legea nr. 238/2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în
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domeniul asigurării unor categorii de persoane
în sistemul public de pensii
– M. Of. nr. 968/7.12.2017
Legea nr. 255/2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală
– M. Of. nr. 1011/20.12.2017
Legea nr. 275/2017
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
– M. Of. nr. 1036/28.12.2017

• ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 88/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
– M. Of. nr. 974/7.12.2017
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 96/2017
pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind
registrul comerţului
– M. Of. nr. 1002/18.12.2017
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 99/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate
– M. Of. nr. 1005/19.12.2017
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 100/2017
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în
domeniul sănătăţii
– M. Of. nr. 1006/19.12.2017

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 113/2017
pentru prorogarea unui termen
– M. Of. nr. 1038/29.12.2017

• HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
ROMÂNIEI
Hotărârea Guvernului nr. 905/2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
– M. Of. nr. 1005/19.12.2017

• ORDINE
rdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
O
de Administrare Fiscală nr. 3.309/2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea
formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal
– M. Of. nr. 959/5.12.2017
rdinul viceprim-ministrului, ministrul
O
dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 7.166/2017
privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale
care se plătesc în contul unic
– M. Of. nr. 1023/22.12.2017

IV. Jurisprudenţă relevantă
DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI
•
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
ecizia Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiD
ţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 71/2017 [A]
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă se aplică, la momentul emiterii deciziei de
pensie pentru limită de vârstă, indicele de corecţie conform art. 170 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu

modificările şi completările ulterioare, în contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipată
sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
decizie care nu a fost niciodată pusă în plată?”
– M. Of. nr. 953/4.12.2017

LEGIS

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 103/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul asigurărilor sociale
– M. Of. nr. 1010/20.12.2017

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi
ţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 19/2017 [A]
referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Curtea de Apel Braşov
vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecăţii,
atunci când din verificările efectuate a rezultat că
inculpatul nu are niciun bun în proprietate
– M. Of. nr. 953/4.12.2017
ecizia Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiD
ţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 66/2017 [A]
privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Bacău – Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare
şi aplicare a prevederilor art. 623 din Codul de
procedură civilă raportat la art. 220 alin. (3) şi
(5) şi art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 3 pct. 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată
– M. Of. nr. 969/7.12.2017

anul XXI
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ecizia Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiD
ţie – Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept – nr. 65/2017 [A]
referitoare la examinarea sesizării formulată
de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi
asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.639/99/2016,
pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 84 alin. (3) din acelaşi act normativ
– M. Of. nr. 977/8.12.2017
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LEGIS

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi
ţie – Completul competent să judece
recursul în interesul legii – nr. 21/2017 [A]
privind recursul în interesul legii formulat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând
încadrarea juridică a faptei de evidenţiere, în
actele contabile sau în alte documente legale, a
cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale
ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale şi chitanţe de
plată întocmite în fals în numele unor societăţi
comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau care
au avut în perioada funcţionării comportamentul
fiscal asemănător societăţilor comerciale „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale; raportul dintre infracţiunea
de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1)
din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în
înscrisuri sub semnătură privată/uz de fals prevăzute de art. 322 şi art. 323 din Codul penal
– M. Of. nr. 1024/27.12.2017

• DECIZII ALE CURŢII
CONSTITUŢIONALE
ecizia Curţii Constituţionale nr. 653/
D
2017 [A/R]
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b),
anul XXI
nr. 6
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art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2)
şi ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015
pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
– M. Of. nr. 1002/18.12.2017
ecizia Curţii Constituţionale nr. 554/
D
2017 [A]
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (2) din Codul de
procedură penală
– M. Of. nr. 1013/21.12.2017
ecizia Curţii Constituţionale nr. 671/
D
2017 [A/R]
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) şi art. 41
alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România
– M. Of. nr. 1015/21.12.2017
Selecţie realizată de
Mihaela CIOCHINĂ

ÉDITORIAL

Chers collègues,

Cette année, nous fêtons le 22e anniversaire depuis la parution du premier numéro du Bulletin des notaires publics.
Certains d’entre nous avons vécu ensemble cette période, tandis
que certains d’entre vous ont pris contact avec le Bulletin des
notaires publics plus récemment, lors de votre entrée dans la
profession. J’en ai vu les débuts, j’en ai suivi le développement,
j’ai lu avec intérêt des débats et des opinions, tous écrits par des
notaires pour les notaires. Nous avons appris des choses, nous
nous sommes perfectionnés. Sans vouloir en faire maintenant
une analyse détaillée, il est incontestable que chacun d’entre
nous, mais aussi la profession dans son ensemble, nous avons
bénéficié d’une plus-value considérable, de l’appui théorique et
pratique qui nous étaient absolument nécessaires.
Pendant toutes ces années, le Bulletin des notaires publics
a été la seule revue imprimée au profile juridique de Roumanie,
prise en charge et éditée par un corps professionnel, et cela
représente, pour nous tous, une raison de fierté. L’existence du
Bulletin des notaires publics s’identifie, ainsi, avec l’étape libérale du développement de notre profession. Pendant toute cette
période, le notariat roumain a fait des efforts considérables, à la
fois financiers et humains, afin de fournir un produit éditorial
dans des conditions graphiques d’exception et à un haut niveau
scientifique. Ceux qui, au fil du temps, ont choisi, de manière
volontaire et altruiste, de partager avec leurs collègues de leurs
connaissances et de l’expérience accumulée, ont contribué, chacun, à l’existence et au développement de ce magazine. C’était
ça, en fait, l’atout de cette revue. Un espace de publication spécialement créé, où les notaires écrivent pour les notaires, où la
pratique notariale représente l’objet principal des débats, mais
surtout un espace qui assure une pratique notariale unitaire. Ce
desiderata fondamental, poursuivi sans cesse par le comité de
rédaction, a représenté la conséquence naturelle du fait que le
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Bulletin est édité et soutenu par l’Union Nationale des Notaires Publics.
C’est le moment de remercier tous ceux
qui sont directement impliqués dans ce projet
et d’apprécier, encore une fois, les efforts du
collectif de rédaction dirigé par Mme Doina
Rotaru, en tant que rédacteur en chef, efforts
qui ont fait que le Bulletin des notaires publics
devînt une des plus réputées revues à thématique professionnelle.
Je suis convaincu que l’année 2018 reconfirmera le sérieux de la démarche et que des projets
importants, qu’on a déjà initiés, arriveront à leur
fin. Je pense surtout aux démarches minutieuses,
complexes et rigoureuses déjà accomplies afin
d’aboutir à la reconnaissance scientifique du
Bulletin des notaires publics par les organismes
habilités dans ce domaine.

Cet important objectif, dans la réalisation
duquel le collectif rédactionnel s’est impliqué, exigera un effort accru de la part de tout le monde.
Dans ce contexte, je vous encourage de contribuer, dans la mesure de la disponibilité de chacun
d’entre vous, à la réalisation de cette démarche
représentative pour le corps des notaires.
Le Bulletin des notaires publics restera, à
l’avenir aussi, le magazine édité et pris en charge
par l’Union Nationale des Notaires Publics, où
vos contributions scientifiques nous feront honneur et contribueront au développement permanent de cette profession.
Chers collègues,
Que le Nouvel An vous apporte du bonheur et des réalisations, qu’il vous trouve
confiants et forts afin de pouvoir mener à
bonne fin vos projets personnels et professionnels ! 

Notaire public Dumitru Viorel Mănescu
Président de l’Union Nationale des Notaires Publics de Roumanie
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De l’histoire du notariat

oute une série d’actes notariés concernant une succession du département de Râmnicu Sărat, dressés
entre 1872 et 1897, offrent une image intéressante
du fonctionnement de l’institution notariale dans le Vieux
Royaume.

T

En 1872, Toma Tâmpeanu, habitant de Brăila, dresse un testament par lequel il nomme son épouse, Maria, comme administrateur de toute sa fortune mobilière et immobilière ; comme
cotuteurs, deux de ses amis et son gendre, I. F. Robescu. Après
la « liquidation totale de la fortune », l’épouse allait recevoir,
comme viager, un quota de l’usufruit.
De sa partie disponible, Tâmpeanu laisse à l’école qu’il avait
fondée dans le village de Galbenu le domaine de Cochirleanca
(Găgeanu), comme portion restante après avoir doté sa fille
Ecaterina. L’administration de l’institution allait être à la charge
de l’épouse, des filles et des gendres. Par la suite, seulement
les héritiers mâles de ceux-ci allaient continuer à administrer
l’école. Ils étaient tous tenus de la garder fonctionnelle, englobant quatre classes primaires, des écoliers externes et les professeurs afférents.
Le reste de la fortune revenait à son fils, Mihalache, grevée
des charges suivantes : qu’il donne à un tel Răducanu Orăşanu
cent ducats d’or par an, pour le reste de la vie de celui-ci, « sans
lui demander aucun service en échange ». Il allait faire de même
pour 50 ducats d’or donnés à Stoian Apostolescu, mille anciens
lei donnés aux deux prêtres de l’église du village de Galbenu et
300 lei donnés aux enseignants. Le fils devait prendre en charge
l’entretien de l’église.
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L’acte dotal (de 1869) de sa fille Ecaterina, outre une partie
du domaine de Cochirleanca, incluait aussi « des biens meubles,
des joyaux, des vêtements et des draps » valant 2 330 ducats
d’or.
En 1873, le conseil du village de Galbenu accepte le legs fait
à l’école, qui portait déjà le nom du donateur, « compte tenu
du fait que cette donation est particulièrement nécessaire aux
fins de l’expansion de l’instruction publique ». Le notaire ayant
dressé « l’acceptation » a été N. V. Burhălescu.
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Cette même année, le préfet du département
de Râmnicu Sărat rapportait au ministre de l’Intérieur avoir reçu le legs, tout en indiquant que
sa valeur minimale était de 26 000 ducats d’or
(avec un revenu annuel de 1 200 ducats d’or), ce
qui aurait permis l’établissement, dans le village,
d’une école des métiers ou d’un gymnasium.
Le ministre de l’Intérieur, Lascăr Catargiu,
demande au Conseil des Ministres d’approuver
la donation. À son tour, il rend un arrêté portant approbation de l’acceptation du legs. Puis,
le même ministre de l’Intérieur s’adresse au
Prince Carol pour qu’il approuve la destination
de l’offre du testateur, en vertu de la loi communale.
Le préfet du département de Râmnicu Sărat
reçoit l’approbation du Conseil des Ministres,
sous la forme d’un ordre du ministre de l’Intérieur du 11 août 1873. La confirmation, par
décret royal, n’arrivera qu’en 1897. Alors, le
Conseil des Ministres, en vertu de la Loi relative à la Maison des Écoles, rend un arrêté par
lequel, après l’avis donné par le Conseil des
avocats publics et conformément à la loi « pour
la construction des bâtiments scolaires » et au
Code Civil, recommande au souverain d’accepter le legs.

XXIe année
n° 6

Le décret du Roi Carol I date du 28 mai 1897,
étant issu suite au rapport du ministre Spiru
Haret.
L’héritier de Toma Tâmpeanu, son fils Mihalache, vivait, en 1885, à Odessa ; il décide de
vendre sa partie du domaine de Cochirleanca
à son beau-frère, I. F. Robescu, qui vivait à
Focşani. Il s’agissait « d’environ 1 000 ha », pour
lesquels il allait recevoir 100 000 francs. La vente
prévoyait aussi le maintien de la clause relative
à l’entretien de l’école du village de Galbenu,
conformément aux documents ci-dessus. Ainsi,
l’acheteur devenait « l’administrateur de l’école
du village de Galbenu, avec un droit de contrôle
transférable à ses enfants mâles ».
La raison derrière ce geste résidait dans la
situation des héritiers mâles, exigée par le tes-
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tament de Toma Tâmpeanu : une de ses filles,
Mariţa, avait un fils, Hristu Ceacâru, « qui vivait
et qui s’était marié en Italie, s’étant éloigné de
la Roumanie ». Une autre fille, Efrosina, épouse
Christescu, n’avait pas d’enfants. Enfin, la dernière de ses filles, Ecaterina Robescu, décédée,
avait laissé cinq enfants (dont trois fils). Par
conséquent, l’acheteur, et ensuite ses fils, étaient
en droit de continuer à administrer l’école mentionnée ci-dessus.
Un acte « confirmatif » de 1893 vient consolider la vente faite par Mihalache Tâmpeanu
en faveur de son beau-frère, I. F. Robescu ; en
même temps, il montre aussi des actions de la
part de Mihalache qui prouvaient son manque
d’intérêt quant à l’administration de l’école. En
1884, il avait vendu au même beau-frère la partie du domaine appartenant à sa mère (ce qui
avait mené à « une requête en annulation pour
manque de consentement légal »). Quand il a
reçu le domaine de Cochirleanca, il n’a pas tardé
à le louer à son beau-frère ; au moment de la
vente, celui-ci a invoqué sept ans et demi de
fermage payé (135 000 de lei), ce qui aurait dû
représenter une partie du prix du domaine en
tant que tel.
À la fin de l’acte confirmatif, toutes les
requêtes ci-dessus allaient s’annuler, les mandats
donnés aux avocats « pour intenter et plaider
dans ces procès étaient révoqués », et les procès
« clos pour toujours ».
En 1882, dr. D. Christescu, le gendre sans
enfants du testateur, dresse une « renonciation »
quant à sa participation à l’administration de
l’école, conjointement avec Mihalache Tâmpeanu.
Le geste revêt aussi une valeur symbolique.
L’analyse de dizaines de donations faites pour
créer ou soutenir des établissements scolaires
montre le manque de finalité, l’abandon et, par
la suite, la disparition de la plupart de ces institutions initiées avec générosité et piété. 
Dr. Georgeta FILITTI
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Actes normatifs d’intérêt
général publiés dans la période
novembre – décembre 2017

Bulletin législatif novembre 2017

I. 
Législation pertinente
pour l’activité notariale
• ORDRES
Ordre du ministre de la Justice n° 2.792/C/
2017
portant approbation du Règlement pour l’organisation et le déroulement de l’examen ou du
concours pour acquérir la qualité de notaire stagiaire
− M. Of. n° 861 du 1er novembre 2017

• ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT
DE LA ROUMANIE
Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 82/2017
portant modification et complément de certains actes normatifs
– M. Of. n° 902 du 16 novembre 2017

II. 
Législation relative
à l’activité notariale
• LOIS
Loi n° 209/2017
portant modification et complément de la
Loi n° 227/2015 sur le Code fiscal
– M. Of. n° 875 du 7 novembre 2017

Loi n° 216/2017
portant complément de l’article 65 de la Loi
n° 263/2010 sur le système unitaire de pensions
publiques de retraite
– M. Of. n° 908 du 20 novembre 2017
Loi n° 217/2017
portant modification et complément de la
Loi n° 263/2010 sur le système unitaire de pensions publiques de retraite
– M. Of. n° 908 du 20 novembre 2017
Loi n° 220/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 37/2017 visant la cession d’un immeuble propriété publique de l’État
et le changement des titulaires du droit d’administration portant sur des immeubles-terrain sans
constructions, propriété publique de l’État
– M. Of. n° 915 du 22 novembre 2017
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• ORDRES
Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.289/2017
portant modification et complément de
l’Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.846/2015 portant
approbation des procédures de mise en application de l’article 92 du Code de procédure fiscale,
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ainsi que portant approbation du modèle et du
contenu de certains formulaires
– M. Of. n° 929 du 27 novembre 2017
Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.357/2017
portant approbation de la Procédure visant la
cession du droit de restitution/remboursement
des créances fiscales
– M. Of. n° 931 du 27 novembre 2017
Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.004/2017
portant approbation de la Procédure de solution des contestations prévues à l’article 366,
paragraphe (2), à l’article 369, paragraphe (5),
à l’article 374, paragraphe (2), à l’article 377,
paragraphe (4), à l’article 382, paragraphe (2), à
l’article 385, paragraphe (4), à l’article 390, paragraphe (2) et à l’article 393, paragraphe (4) de la
Loi n° 227/2015 sur le Code fiscal
– M. Of. n° 937 du 28 novembre 2017
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Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.300/2017
portant modification et complément de
l’Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 2.011/2016 portant
approbation de la Procédure d’enregistrement,
sur demande, aux fins de la taxe sur la valeur
ajoutée, selon les dispositions de l’article 316,
paragraphe (12) de la Loi n° 227/2015 sur le
Code fiscal, ainsi que portant approbation du
modèle et du contenu de certains formulaires
– M. Of. n° 938 du 28 novembre 2017

III. Jurisprudence pertinente
• DÉCISIONS DE LA HAUTE COUR
DE CASSATION ET DE JUSTICE
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 24/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
à donner une solution à la question de droit
concernant la modalité d’interpréter les dispositions de l’article 83, paragraphe (1), point (b)
du Code pénal et de l’article 88, paragraphe (3)
du Code pénal, respectivement : si « dans l’hypothèse où une nouvelle infraction est commise
de manière intentionnelle à l’intérieur du délai
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de surveillance du report de la mise en application de la peine, il est obligatoire d’ordonner
une condamnation pour la nouvelle infraction
ou l’on peut, de nouveau, ordonner le report de
la mise en application de la peine pour la commission de celle-ci, sans révocation du report de
la mise en application de la peine antérieure »
– M. Of. n° 860 du 1er novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 23/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
à donner une solution à la question de droit de
savoir si : « Dans l’interprétation des dispositions
de l’article 33 de la Loi n° 656/2002 pour la prévention et la sanction du blanchiment d’argent
et de l’article 9 de la Loi n° 241/2005 pour la
prévention de et la lutte contre l’évasion fiscale,
dans l’hypothèse d’un concours d’infractions
entre l’infraction d’évasion fiscale et l’infraction de blanchiment d’argent, est-il nécessaire
de prendre la mesure conservatoire de la saisie
spéciale des montants d’argent ayant fait l’objet
de l’infraction de blanchiment d’argent et qui
proviennent de l’infraction d’évasion fiscale tout
en ordonnant aux prévenus de payer les montants représentant les impôts dus à l’État suite à
l’évasion fiscale commise et, dans l’affirmative,
le montant qui fait l’objet de la saisie est-il représenté par la valeur totale des dépenses qui ne
reposent pas sur des opérations réelles ou par
la valeur du dommage causé au budget de l’État
en raison de l’évasion fiscale commise et prévue
à l’article 9, paragraphe (1), point (c) de la Loi
n° 241/2005 ? »
– M. Of. n° 878 du 8 novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 59/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
la question de droit suivante : « Dans quelle
mesure, en application de l’article 453, paragraphe (1) du Code de procédure civile, dans
une affaire ayant comme objet à obliger le
défendeur à prendre en charge la prétention
consistant dans les frais de justice générés par
un autre litige définitivement tranché, peut-on

Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher le pourvoi dans l’intérêt de
la loi – n° 20/2017 [A]
sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de la loi
déclaré par le Collège de direction de la Cour d’Appel Târgu Mureş et visant l’interprétation et la mise
en application unitaire des dispositions de l’article
235, paragraphe (1) du Code de procédure pénale,
en ce sens d’établir la modalité de calculer le délai
de cinq jours à l’intérieur duquel la proposition de
proroger la détention provisoire est soumise au
juge des droits et des libertés, respectivement si
elle est celle prévue par les dispositions de l’article
269, paragraphes (2) et (4) du Code de procédure
pénale ou celle prévue par les dispositions de l’article 271 du Code de procédure pénale
– M. Of. n° 904 du 17 novembre 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° 14/2017 [A]
sur l’interprétation et la mise en application
unitaire des dispositions de l’article 56 de la Loi
n° 254/2013 sur la mise en exécution des peines
et des mesures privatives de liberté ordonnées
par les organes judiciaires au cours du procès
pénal, telle que modifiée et complétée
– M. Of. n° 908 du 20 novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 73/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
à donner une solution au problème de droit suivant : « si, au cas où la première instance a rejeté
la demande d’octroi des pénalités reposant sur
les dispositions de l’article 906, paragraphes (1)
et (2) du Code de procédure civile, l’arrêt rendu
peut faire l’objet d’une voie de recours, l’appel »
– M. Of. n° 914 du 22 novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 53/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
à donner une solution à la question de droit sui-

vante : « dans l’interprétation des dispositions
de l’article 5, point IV, lettre (c), de l’article 44,
point (n) de la Loi n° 76/2002, par rapport à
l’article 34 et à l’article 36 de la Loi n° 393/2004,
il faut établir si l’allocation chômage peut être
cumulée, par les conseillers locaux, avec l’indemnité de participation aux séances, compte
tenu aussi des considérants de la Décision n° 54
du 4 juin 2007 de la Haute Cour de Cassation et
de Justice – les Sections Jointes, ainsi que de la
Décision n° 16 du 18 février 2008 de la Haute
Cour de Cassation et de Justice – les Sections
Jointes, rendues en tranchant des pourvois dans
l’intérêt de la loi »
– M. Of. n° 916 du 22 novembre 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° 6/2017 [A]
sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi déclaré
par le Collège de direction de la Cour d’Appel Braşov et visant l’interprétation et la mise
en application unitaire des dispositions de l’article 54, paragraphe (5) de la Loi n° 115/2015
pour l’élection des autorités de l’administration publique locale, portant modification de la
Loi n° 215/2001 de l’administration publique
locale, ainsi que portant modification et complément de la Loi n° 393/2004 sur le statut des
élus locaux et de l’article 59, paragraphe (7) de la
Loi n° 208/2015 sur l’élection du Sénat et de la
Chambre des Députés et sur l’organisation et le
fonctionnement de l’Autorité Électorale Permanente, telle que modifiée et complétée, concernant la compétence matérielle de trancher les
contestations en matière électorale
– M. Of. n° 924 du 24 novembre 2017
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mettre aussi à sa charge les frais de justice occasionnés par le procès actuel »
– M. Of. n° 871 du 6 novembre 2017
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Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 60/2017 [A]
sur l’examen de la saisine formulée par le
Tribunal départemental de Bucarest – Section
IV civile visant à prononcer un arrêt préjudiciel pour donner une solution à la question de
droit suivante : « dans l’interprétation des dispositions de l’article 2.431 du Code civil, par rapport à l’article 632 du Code de procédure civile
visant la possibilité de l’exécution forcée d’un
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droit de créance garanti par un contrat d’hypothèque légalement conclu et qui, selon l’article
2.431 du Code civil, représente un titre exécutoire, si le droit de créance lui-même n’est pas
constaté par un document qui représente, selon
les dispositions légales, un titre exécutoire »
– M. Of. n° 928 du 24 novembre 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° 17/2017 [A]
sur l’interprétation et la mise en application
unitaire des dispositions légales relatives à la
voie de recours de l’appel dans le domaine du
contentieux administratif
– M. Of. n° 930 du 27 novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 70/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
à donner une solution à un problème de droit
relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 82, paragraphe (4) de la Loi n° 303/2004
– M. Of. n° 935 du 27 novembre 2017
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Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 25/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
à donner une solution de principe au problème
de droit suivant : « si les actions énumérées à
l’article 9, points (b) et (c) de la Loi n° 241/2005
représentent des modalités normatives différentes de commettre l’infraction d’évasion fiscale ou des alternatives de l’élément matériel de
l’infraction unique d’évasion fiscale »
– M. Of. n° 936 du 28 novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 74/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
la modalité d’interpréter et mettre en application
les dispositions de l’article 49, paragraphe (1),
point (g) de la Loi n° 263/2010 sur le système

68

unitaire de pensions publiques de retraite, telle
que modifiée et complétée (Loi n° 263/2010),
et les dispositions de l’article 3, lettre (e), point 3
de la Loi n° 223/2015 sur les pensions militaires
d’État, telle que modifiée et complétée (Loi
n° 223/2015), en ce sens d’établir « si la période
pendant laquelle la personne assurée a eu la
qualité d’élève d’un cycle professionnel dans le
cadre de l’École Militaire de Musique, achevé
après le secondaire, est assimilée à la période de
cotisation dans le système public de pensions de
retraite, respectivement si elle représente ancienneté dans la profession pour une personne du
système de défense nationale »
– M. Of. n° 939 du 28 novembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 55/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
l’interprétation des dispositions de l’article 28
de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement
n° 80/2013 sur les droits de timbre
– M. Of. n° 943 du 29 novembre 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° 15/2017 [A]
sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de la
loi relatif à la manière d’interpréter le syntagme
« établir le caractère non-légal de la détention
provisoire » de l’article 539, paragraphe (2) du
Code de procédure pénale
– M. Of. n° 946 du 29 novembre 2017

• DÉCISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Décision de la Cour Constitutionnelle
n° 458/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 15 de la Loi n° 78/2000
pour la prévention, l’identification et la sanction
des faits de corruption, par rapport à l’article 132
du même acte normatif, avec référence à l’infraction d’abus de fonction
– M. Of. n° 890 du 13 novembre 2017

Décision de la Cour Constitutionnelle
n° 418/2017 [R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 5 de la Loi n° 17/2014 sur
des mesures régissant la vente des terres agricoles sises dans des zones non-bâties et portant
modification de la Loi n° 268/2001 visant la privatisation des sociétés commerciales administrant des terrains propriété publique et privée de
l’État, à destination agricole, et l’établissement
de l’Agence des Domaines de l’État
– M. Of. n° 922 du 23 novembre 2017

• ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme de 2017
dans l’affaire Costache et autres c. Roumanie
– M. Of. n° 874 du 7 novembre 2017

IV. Actes d’autres professions
libérales
Code d’éthique professionnelle et discipline
de 2007 de l’Union Nationale des Professionnels en Insolvabilité – Republication
– M. Of. n° 875 du 7 novembre 2017
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Décision de la Cour Constitutionnelle
n° 612/2017 [A/R]
sur l’objection d’inconstitutionnalité de la
Loi portant modification et complément de la
Loi n° 3/2000 sur l’organisation et le déroulement du référendum
– M. Of. n° 922 du 23 novembre 2017

Statut visant l’organisation et l’exercice
du métier de professionnel en insolvabilité de
2007 – Republication
– M. Of. n° 875 du 7 novembre 2017
Arrêté du Conseil de la Chambre des
Contrôleurs Financiers de Roumanie
n° 106/2017
pour déroger à des dispositions des Normes
relatives à la période de formation professionnelle pratique des stagiaires dans l’activité de
contrôle financier, approuvées par l’Arrêté du
Conseil de la Chambre des Contrôleurs Financiers de Roumanie n° 212/2011, et pour déroger
à des dispositions du Règlement d’organisation
et déroulement de l’examen visant à évaluer la
compétence professionnelle, approuvé par l’Arrêté du Conseil de la Chambre des Contrôleurs
Financiers de Roumanie n° 60/2014
– M. Of. n° 903 du 17 novembre 2017
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I. Arrêtés du Congrès des Notaires
Publics de Roumanie
Arrêté du Congrès des Notaires Publics
de Roumanie n° 2/2017
visant la ratification de l’Arrêté du Conseil
de l’Union Nationale des Notaires Publics de
Roumanie n° 87/2016 portant approbation de
la modification de l’article 22, paragraphe (1),
point (g) du Statut de l’Union Nationale des
Notaires Publics de Roumanie, approuvé par
l’Arrêté du Congrès des Notaires Publics de
Roumanie n° 10/2014
– M. Of. n° 1007 du 19 décembre 2017

II. 
Législation pertinente
pour l’activité notariale
• ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT
DE LA ROUMANIE

XXIe année
n° 6

Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 90/2017
visant certaines mesures fiscales et budgétaires, portant modification et complément de
certains actes normatifs, et relative à la prorogation de certains délais
– M. Of. n° 973 du 7 décembre 2017

• ORDRES
Ordre du ministre de l’Agriculture et du
développement rural n° 387/2017
portant approbation de la procédure visant
le changement de la catégorie d’utilisation des
terres agricoles sises dans la zone non-bâtie des
localités
– M. Of. n° 961 du 5 décembre 2017

III. 
Législation relative
à l’activité notariale
• LOIS
Loi n° 238/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’urgence
du Gouvernement n° 32/2017 portant modifica70

tion de la Loi n° 186/2016 sur des mesures visant
à assurer certaines catégories de personnes dans le
système public de pensions de retraite
– M. Of. n° 968 du 7 décembre 2017
Loi n° 255/2017
portant approbation de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 42/2017 portant modification et complément de la Loi
n° 207/2015 sur le Code de procédure fiscale
– M. Of. n° 1011 du 20 décembre 2017
Loi n° 275/2017
portant approbation de l’Ordonnance du
Gouvernement n° 23/2017 visant la ventilation
de la TVA
– M. Of. n° 1036 du 28 décembre 2017

• ORDONNANCES DU GOUVERNEMENT
DE LA ROUMANIE
Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 88/2017
portant modification et complément de la
Loi n° 95/2006 sur la réforme dans le domaine
de la santé
– M. Of. n° 974 du 7 décembre 2017
Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 96/2017
portant modification de la Loi n° 26/1990
sur le registre du commerce
– M. Of. n° 1002 du 18 décembre 2017
Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 99/2017
portant modification et complément de
l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement
n° 158/2005 relative aux congés et aux allocations d’assurance maladie
– M. Of. n° 1005 du 19 décembre 2017
Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 100/2017
portant complément de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 77/2011 visant
à établir des contributions pour financer des
dépenses dans le domaine de la santé
– M. Of. n° 1006 du 19 décembre 2017

Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 113/2017
relative à la prorogation d’un délai
– M. Of. n° 1038 du 29 décembre 2017

• ARRÊTÉS DU GOUVERNEMENT
DE LA ROUMANIE
Arrêté du Gouvernement n° 905/2017
visant le Registre Général d’Évidence des
Salariés
– M. Of. n° 1005 du 19 décembre 2017

• ORDRES
Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.309/2017
portant modification de l’Annexe n° 6 à
l’Ordre du Président de l’Agence Nationale
d’Administration Fiscale n° 3.698/2015 portant
approbation des formulaires d’enregistrement
fiscal des assujettis et des types d’impôts composant le vecteur fiscal
– M. Of. n° 959 du 5 décembre 2017
Ordre du vice-Premier ministre, ministre
du Développement régional, de l’administration publique et des fonds européens n° 7.166/2017
visant à établir les impôts locaux à verser sur
un compte unique
– M. Of. n° 1023 du 22 décembre 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° 71/2017 [A]
sur le prononcé d’un arrêt préjudiciel visant
la question de droit suivante : « Si, au moment

de la délivrance de la décision approuvant la
retraite pour des raisons d’âge, l’indice de correction conformément à l’article 170 de la Loi
n° 263/2010 sur le système unitaire de pensions publiques de retraite, telle que modifiée et
complétée, est applicable, dans le contexte de la
délivrance d’une décision approuvant la retraite
anticipée en vertu de la Loi n° 19/2000 sur le
système public de pensions de retraite et d’autres
droits de sécurité sociale, telle que modifiée et
complétée, décision qui n’a jamais donné lieu
aux paiements ? »
– M. Of. n° 953 du 4 décembre 2017

LEGIS

Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 103/2017
portant modification et complément de certains actes normatifs du domaine de la sécurité
sociale
– M. Of. n° 1010 du 20 décembre 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° 19/2017 [A]
sur l’examen du pourvoi dans l’intérêt de la
loi formulé par la Cour d’Appel Braşov visant
le caractère obligatoire de la prise de mesures
conservatoires dans les affaires pénales en cours
de jugement, lorsque les vérifications faites
montrent que le prévenu ne possède aucune
propriété
– M. Of. n° 953 du 4 décembre 2017
Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 66/2017 [A]
sur l’examen de la saisine formulée par le Tribunal départemental Bacău – Section II civile et
de contentieux administratif et fiscal, afin de prononcer un arrêt préjudiciel visant la question de
droit suivante : la manière d’interpréter et mettre
en application les dispositions de l’article 623 du
Code de procédure civile par rapport aux dispositions de l’article 220, paragraphes (3) et (5) et de
l’article 226, paragraphe (3) de la Loi n° 207/2015
sur le Code de procédure fiscale, telle que modifiée et complétée, de l’article 3, paragraphe (1)
de la Loi n° 273/2006 sur les finances publiques
locales, telle que modifiée et complétée, et de l’article 3, point 18 de la Loi n° 69/2010 de la responsabilité fiscale et budgétaire, republiée
– M. Of. n° 969 du 7 décembre 2017
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Décision de la Haute Cour de Cassation
et de Justice – La formation compétente
pour trancher des questions de droit –
n° 65/2017 [A]
sur l’examen de la saisine formulée par la Cour
d’Appel Iaşi – Section litiges de travail et sécurité sociale, dans le Dossier n° 3.639/99/2016,
afin de prononcer un arrêt préjudiciel concernant l’interprétation des dispositions de l’article
85, paragraphe (2) de la Loi n° 303/2004 sur
le statut des juges et des procureurs, republiée,
telle que modifiée et complétée, par rapport aux
dispositions de l’article 84, paragraphe (3) du
même acte normatif
– M. Of. n° 977 du 8 décembre 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° 21/2017 [A]
sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi formulé
par le Procureur général du Parquet auprès de la
Haute Cour de Cassation et de Justice et visant
l’interprétation et la mise en application unitaire
des dispositions relatives à la qualification juridique du fait de mettre en évidence, dans les
documents comptables ou dans d’autres documents juridiques, les dépenses qui ne reposent
pas sur des opérations réelles ou de mettre en
évidence d’autres opérations fictives, dans l’hypothèse de l’enregistrement de factures fiscales et de
quittances fausses délivrées au nom de certaines
sociétés commerciales qui ne confirment pas les
transactions ou qui ont eu, pendant leur fonctionnement, un comportement fiscal similaire
aux sociétés « fantôme », afin de se soustraire aux
impôts ; le rapport entre l’infraction d’évasion
fiscale prévue à l’article 9, paragraphe (1) de la
Loi n° 241/2005 et les infractions de falsification
d’actes sous seing privé/usage du faux prévues
aux articles 322 et 323 du Code pénal
– M. Of. n° 1024 du 27 décembre 2017

• DÉCISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Décision de la Cour Constitutionnelle
n° 653/2017 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des
dispositions de l’article 22, paragraphe (7), de
l’article 57, point (b), de l’article 59, paragraphe
(7), de l’article 61, paragraphe (1), de l’article 62,
paragraphe (2) et de l’article 78, paragraphe (1)
de la Loi n° 360/2002 sur le statut des policiers,
dans son libellé antérieur à l’entrée en vigueur
de la Loi n° 81/2015 portant modification et
complément de la Loi n° 360/2002 sur le statut
des policiers, ainsi que portant modification de
l’article 7, paragraphe (2) de la Loi n° 364/2004
visant l’organisation et le fonctionnement de la
police judiciaire
– M. Of. n° 1002 du 18 décembre 2017
Décision de la Cour Constitutionnelle
n° 554/2017 [A]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des
dispositions de l’article 282, paragraphe (2) du
Code de procédure pénale
– M. Of. n° 1013 du 21 décembre 2017
Décision de la Cour Constitutionnelle
n° 671/2017 [A/R]
sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 21, paragraphe (4) et de
l’article 41, paragraphe (5) de la Loi n° 165/2013
relative aux mesures pour la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des immeubles pris abusivement pendant
le régime communiste en Roumanie
– M. Of. n° 1015 du 21 décembre 2017
Sélection réalisée par
Mihaela CIOCHINĂ
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