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Monica Livescu  –  Decan Baroul Valcea, lector INPPA  –    Cuvant introductiv 

(...) Avem onoarea ca astăzi să 

organizăm această conferinţă cu 

invitati si participare deosebita.  

Salutam raspunsul Institutul Naţional 

al Magistraturii la invitaţia Baroului 

nostru de a conlucra asupra 

organizării acestei conferinte, inclusiv 

prin prezenţa unor reprezentanţi ai 

acestuia. 

Am considerat întotdeauna că 

dialogul interprofesional este absolut 

necesar, mai ales atunci când este 

vorba de o reglementare nouă, fundamentală, aşa cum este Noul Cod Civil.  

            De asemenea, mulţumesc, Ambasadei Olandei, Societăţii de Ştiinţe Juridice, domnului 

Săvescu personal, precum şi Editurii Hamangiu, care ne-au fost alături, sprijinind material 

această manifestare.  

 

          Cred că reunirea noastră la 7 luni de la intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, chiar dacă 

nu este o cifră rotundă, semnifică nevoia continuă de a dezbate o parte dintre problemele, 

reglementarile care deja au generat efecte, într-un cadru instituţionalizat, în dialog 

interprofesional extrem de larg. Apreciem prezenta atât a avocaţilor din Barourile Vâlcea, 

Argeş, Alba, Bucureşti, Călăraşi, Dolj, Olt, dar şi a magistraţilor. 

(…) 

Am să închei acest cuvânt introductiv. Nu vreau să pară festivist, dar cred că toată 

manifestarea noastră se poate poziționa sub un citat, un motto care s-ar potrivi acestei 

manifestări. Este și motto-ul cărții pe care astăzi o prezentăm ”Noul Cod Civil.Comentarii, 

doctrină și jurispudență” apărută la editura Hamangiu, o lucrare monumentală, în 3 volume. Am 

să citez din acest motto: ”O legiuire bună nu poate să fie inventată, nu poate să fie creația 

genială a unui jurist care are ambiția originalității peste noapte, o lege bună și mai ales când 

este vorba de un cod civil, trebuie să rezume o experiență cel puțin seculară, dacă nu se poate 

seculară măcar de câteva decenii, dar cel puțin câteva decenii de experimentare a unei soluții 

sunt necesare pentru ca acea soluție să își dovedească viabilitatea.” Am citat din cuvântul 

domnului profesor Valeriu Stoica, susținut cu ocazia primei conferințe pe tema Noului Cod 

Civil organizata de CSM în cursul anului trecut.  

Este un motto care ne pune și pe noi, practicienii dreptului, în situația de a gândi pentru 

viitor, cum vom aplica acest nou cod civil, ce provocări profesionale ne generează aplicarea 

acestui nou cod civil - pentru că, fiind aici in majoritate avocați,  noi suntem primii care intrăm 

în contact cu problema cetățeanului și, din această perspectivă, suntem primii care vom aplica 

codul civil.  (…)  
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Este o provocare profesională. Sperăm că și această conferință să ne îmbogățească 

spiritual, profesional și să ne dorim să ne revedem, poate în același format și cu unii dintre 

invitații noștri. 

 

Am să-l rog pe domnul profesor Stoica, înainte de a trece la abordarea temelor propriu-

zise, să ne spună câteva cuvinte cu privire la motivul întrunirii noastre de astăzi -Noul Cod 

Civil. 

Prof.univ.dr.Valeriu Stoica, membru in comisia de redactare a NCC – Cuvant introductiv 

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor 

mai întâi îngăduiți-mi să adresez două 

felicitări. 

Prima vă este adresată dumneavoastră 

celor care sunteți prezenți, astăzi aici, 

într-un număr așa de mare. 

Monica Livescu spunea mai devreme 

că ploaia nu v-a împiedicat să veniți 

aici, asta înseamnă că interesul pentru 

codul civil în general și interesul pentru 

această conferință în special justifică 

învingerea acestei dificultăți. 

În al doilea rând, vreau să îi felicit pe organizatorii acestei conferințe. 

Mărturisesc că, nu mă așteptam că atunci când am fost invitat să particip la acestă 

conferință ca ea să aiba o asemenea amploare. 

Auzisem de conferințele Baroului Vâlcea, nu am participat la nici una din ele până 

acum, mă bucur că astăzi sunt aici, pentru că îmi dau seama că aceste conferințe sunt întradevăr 

dovada profesionalismului, a seriozității și în același timp a dedicației celor care organizează 

aceste conferințe. 

În mod special, vreau să o felicit pe Monica Livescu, pentru că am văzut câtă inimă a 

avut în organizarea acestei conferințe și mai ales, cum a reușit să vă atragă pe dumneavoastră, 

din mai multe județe din țară să veniți la această conferință. 

Mă bucură de asemenea faptul că, participă la această conferință nu numai avocați, deși 

sunt multe barouri reprezentate aici, ci și magistrați, notari, așadar interesul pentru codul civil, 

nu este doar a unei singure profesii juridice, este în egală măsură a tuturor profesiilor juridice și 

spunând asta foarte pe scurt îngăduiți-mi să răspund la 3 întrebări pe care nu mi le-ați pus sau 

pe care ați dori să mi le puneți. 

Prima întrebare: Care este istoria acestui Cod Civil? 

Este o istorie destul de veche pentru că ea nu a început acum câțiva ani, cum s-ar putea 

crede, a început încă din perioada interbelică atunci când s-a pus problema redactării unui nou 

cod civil. Întradevăr atunci exista deja o experiență bogată în aplicarea Codului civil din 1864. 
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Pe baza acestei experiențe practice și doctrinare foarte bogate, s-a ajuns la concluzia că mediul 

juridic românesc era pregătit pentru a produce el însuși un cod civil care să-i aparțină și care să-

l exprime cu fidelitate, pentru că așa cum bine știm cu toții, Codul civil din 1864 a fost doar o 

adaptare a Codului Civil Francez și întradevăr în 1840, o echipă de juriști cu totul și cu totul 

remarcabili, între care îl amintesc în primul rând pe profesorul Mihail Eliescu, a redactat acest 

cod. El a fost și adoptat. Din păcate punerea lui în aplicare a fost amânată pentru că a venit 

războiul și așa de mult a fost amânată încât până la urmă nu a mai fost aplicat niciodată. 

Cei care au ceva mai multă experiență și care au trăit și perioada dinainte de 1989 știu că 

și  în timpul regimului precedent, au existat echipe care au lucrat la redactarea unui nou cod 

civil. Eu spun, din fericire, nu au reușit să finalizeze redactarea acelui cod civil. Sunt mulți care 

spun că, în mod premeditat, membrii comisiilor de redactare au făcut în așa fel încât acel cod 

civil să nu fie terminat niciodată, întrucât în comparație cel puțin, codul civil din 1864 era mult 

mai bun și în orice caz păstra tradiția juridică a continentului. Un cod civil adoptat în condițiile 

celui precedent fără îndoială ar fi fost  tributar foarte mult, cel puțin materia proprietății, 

sistemului de drept sovietic. Din fericire acel cod nu a fost niciodată adoptat, nu a fost niciodată 

terminat de fapt, așa încât după 89 ne-am aflat în prezența aceleiași provocări, care avea deja 

câteva decenii și care nu fusese învinsă. 

Când am devenit ministru în anul 1996, mi-am reamintit toate aceste eforturi pe care 

lumea juridică românească le făcuse deja de-a lungul deceniilor și la începutul anului 1997 am 

numit Comisia de redactare a Noului Cod Civil împreună cu alte 3 comisii: comisia de redactare 

a Codului de Procedură Civilă, comisia de redactare a Codului Penal și Codului de Procedură 

Penală. S-a lucrat 4 ani cu sprijinul unei echipe de profesori și de practicieni ai dreptului din 

provincia Quebec din Canada. Opțiunea aceasta a fost determinată, pe de o parte, că a existat un 

program finanțat de Canada pentru a acorda asistență în materie juridică României, dar pe de 

altă parte pentru că în Quebec fusese adoptat în 1989 un nou cod civil. Codul civil vechi era tot 

codul civil francez. 

 Noul cod civil din Quebec prelua practic tradiția juridică franceză, ceea ce arata că 

exista o compatibilitate între ceea ce voiam noi să facem în România și ceea ce se făcuse în 

Quebec. Pe de altă parte, era un avantaj foarte interesant al codului civil din Quebec, deși e 

vorba de provincia franceză din Canada, deși e vorba de tradiția juridică franceză în provincia 

Quebec, totuși, fiind în Canada au existat influențe ale dreptului anglo-saxon care erau foarte 

interesante, mai ales sub aspectul receptării unor instituții de mare aplicabilitate, si mai ales în 

raporturile juridice internaționale. Atunci, această dublă explicație ne-a îndemnat să lucrăm 

timp de 4 ani cu această echipă de profesori și practicieni din Canada și a rezultat o primă formă 

a proiectului Noului Cod Civil. Ulterior doamna Rodica Stănoiu a continuat această activitate și 

chiar a reușit să ducă lucrurile până acolo încât în Senat a fost adoptat într-o primă formă Codul 

civil. El nu a reușit să fie adoptat și în Camera Deputaților până la sfârșitul mandatului domniei 

sale și până în anul 2004. În 2005, noul ministru al justiției, doamna Monica Macovei a numit o 

nouă comisie de redactare a noului cod civil, de fapt de redactare a unui nou proiect pe baza 

celui deja existent. Din această comisie am făcut și eu parte și sunt deosebit de onorat  că am 

făcut parte din comisia de redactare a Codului civil, de altfel 2 dintre membrii sunt de asemenea 

aici, doamna profesor Marieta Avram și domnul profesor Romeo Popescu. Am lucrat timp de 

câțiva ani cu multă bucurie și cu conștiința responsabilității să participăm la acestă noua formă a 

proiectului Codului civil. Am finalizat-o și după cum bine știți a fost adoptat în 2009, iar după 
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aceea, pe baza legii de punere în aplicare, din comisia în care de asemenea am făcut parte, codul 

civil a intrat in vigoare anul trecut la 1 octombrie.  

Aceasta era prima întrebare la care voiam să răspund și anume ”Care este istoria pe scurt 

a acestui Nou Cod Civil?” 

A doua întrebare: Era necesar acest Nou Cod Civil?  

Au existat multe îndoieli de-a lungul timpului în legătură cu răspunsul de la această 

întrebare, de ce? Pentru că au fost foarte mulți care au afirmat că așa cum în Franța codul civil a 

rezistat de la 1804 și nu a fost nevoie decât de adaptări ale lui pentru ca să recepteze 

transformările produse în societate, tot așa am fi putut și noi să păstrăm codul civil de la 1864, 

să-l adaptăm și în felul acesta să îi asigurăm continuitatea. 

Dacă s-a recurs la altă soluție este pentru că au fost mai mulți cei care au crezut că este 

necesar un Nou Cod Civil. Am spus-o de mai multe ori și de altfel lucru acesta este evident 

pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că aveți experiență fiecare în parte, într-un fel sau 

altul, în legătură cu codul civil de la 1864. Am spus în primul rând că era nevoie de o rescriere 

acestui cod civil în limba română de astăzi. Atunci când codul civil a fost adoptat în 1864 limba 

română nu ajunsese încă la maturitate. Cum bine știți o limbă este produsul scriitorilor. In 

primul rând, scriitorii sunt cei care fac limba unei națiuni și atunci în 1864 literatura română 

modernă era încă la început. A fost nevoie de marii scriitori a sfârșitului de secol 19, începând 

cu Eminescu, pentru ca limba română să dobândească bogăția pe care o are astăzi și pentru ca 

ea să fie în măsură să exprime în mod fluent, cursiv, frumos toate ideile, toate sentimentele, 

toate expresiile. Dar pe langă asta nu numai că nu aveam o limbă română pe deplin matură, dar 

limba juridică românească în acel moment era aproape inexistentă, pentru că limba juridică 

presupune între altele un sistem conceptual foarte elaborat, sistem conceptual care să permită 

redarea concepțiilor și ideilor juridice în texte normative. 

Din acest punct de vedere în 1864 dificultatea era și mai mare pentru că nu aveam o 

tradiție juridică modernă, motiv pentru care această rescriere a Codului civil, pe de o parte în 

noua limbă românească, pe de o parte ținând seama de întreaga cultură juridică dezvoltată în 

România pe baza aplicării vechiului Cod civil. Deci această rescriere a codului era necesară. 

 În plus nu uitați că acest Cod civil din 1864 a suferit câteva amputări în timpul 

regimului precedent. Materia persoanelor a fost evacuată din Codul civil. A fost adoptat după 

cum bine știți un Cod al familiei care a făcut de asemenea din Codul civil să fie înlăturate toate 

prevederile referitoare la relatiile de familie. Prescripția de asemenea a fost reglementată într-un 

act normativ separat. Proprietatea, deși și-a păstrat în codul civil textele fundamentale, prin legi 

speciale a fost practic schimbată cu totul, fără a mai vorbi de faptul că ideea de proprietate 

privată a fost negată în totalitate, iar așa numita proprietate socialistă devenise dominantă. 

Era nevoie după 1989 de o refacere a ansamblului Codului civil, de o refacere a unității 

sale în așa fel încât să își dobândească armonia inițială, coerența inițială. Din acest punct de 

vedere simpla reintroducere în vechiul Cod civil a unor instituții nu ar fi fost suficientă pentru 

că s-ar fi creat impresia unei cârpeli. Mai mult decât atât, cum și în Franța, Codul civil de la 

1804 nu a fost suficient pentru a putea reglementa toate transformările societății produse timp 

de aproape doua secole și a fost necesar ca periodic să se intervină cu modificări, unele destul 
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de substanțiale, tot așa și societatea românească de astăzi nu mai este aceeași ca cea de la 1864, 

nu mai este aceeași cu cea dinainte de 89 și era nevoie de crearea unor instituții noi care să 

reflecte aceste transformări care s-au produs în societate. 

În plus, lumea juridică nu a rămas pe loc în perioada în care noi am stagnat timp de 50 

de ani. Această lume juridică (mă refer la cea continentală pentru că aparținem familiei de drept 

continental) a evoluat și ea, au apărut idei noi, concepții noi, soluții noi. Jurisprudența a fost 

foarte bogată și ca urmare se impunea receptarea acestor lucruri noi în Codul civil și nu în 

ultimul rând aici profit de ocazie să fac un elogiu tuturor celor care într-un fel sau altul 

contribuie la aplicarea dreptului fie că e vorba de judecători, procurori, avocați, notari, 

jurisconsulți, funcționari administraivi pentru că toți acești practicieni ai dreptului, cei de azi, 

cei de ieri, timp de aproape un secol și jumătate, aplicând codul civil de la 1864 au creat pe de o 

parte limba juridică românească, pe de altă parte au creat o jurisprudență foarte bogată și au pus 

în evidență limitele unor reglementări din vechiul cod civil. Toată acestă activitate practică, în 

primul rând activitatea jurisprudențială, trebuia să fie reglementată în acest nou cod civil.  

Am să vă dau numai doua exemple. După cum bine știți răspunderea civilă delictuală 

era reglementată in codul civil de la 1864 numai în sase texte. Plecând de la cele sase texte, 

doctrina și jurispudența au creat zeci, sute de reguli, care nuanțau aceste texte din Codul civil și 

cum bine știți dumneavoastră, mai ales când erați studenți nu înțelegeați răspunderea delictuală 

dacă citeați doar cele sase texte din Codul civil. Erau cărți întregi  despre răspundere, capitole în 

orice carte importantă de obligații și asta facea ca  înțelegerea materiei să nu fie posibilă decât 

prin parcurgerea jurispundenței și prin parcurgerea doctrinei care a sintetizat de-a lungul 

timpului aceste soluții jurisprudențiale. Ei bine, Codul civil de astăzi la răspunderea delictuală 

are mult mai multe texte și ele nu sunt altceva decât reluarea unor soluții jurisprudențiale și 

doctrinare. Al doilea exemplu este chiar în legătură cu subiectul prezentarii mele de astăzi, voi 

vorbi de clauza voluntară de inalienabilitate și este un exemplu în care deși in vechiul cod civil 

nu avea niciun text, am preluat din jurisprudență soluții care de-a lungul timpului au fost 

cristalizate, soluții care în alte state deja fusese legiferate, cum este cazul Franței sau a 

provinciei Quebec de care vorbeam mai devreme.  

 Dar astea sunt numai doua exemple, numeroase alte exemple se adaugă acestora pentru 

a arăta în ce fel practica judiciară în primul rând, practica juridică în general, a influențat 

redactarea acestui Cod civil. 

Spun încă o dată, cred că dumneavoastră, practicienii dreptului, cei care sunteți în 

această sală, cei care sunt în întreaga țară, merită un elogiu pentru că fără dumneavoastră, fără 

cei care aplică dreptul, nu ar exista în realitate o viață juridică adevărată. 

Și ajung cu asta la o a treia întrebare la care voiam să răspund, presupunând că v-ați pus-

o și dumneavoastră:  

Era pregătită lumea juridică românească pentru acest Noul Cod Civil?    

            Știți că atunci când s-a pus problema intrării în vigoare a Codului civil au fost multe 

reticențe în legătură cu acest subiect. Suntem pregătiți, nu e prea devreme, sa mai așteptăm, 

toate aceste întrebări se pun acum în legătură cu Codul de Procedură Civilă. Ele sunt mai 

justificate în legătură cu procedura civilă pentru că acolo este vorba de aspecte instituționale 
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care presupun transformări instituționale, unele destul de dificile. Și când spun instituții nu mă 

refer numai la instituții juridice în sensul de seturi normative, ci mă refer la instituțiile de 

aplicare în lumea judiciară a regulilor de procedură civilă. Mă refer în primul rând la instanțele 

de judecată. În cazul Codului civil nu era nevoie de o asemenea transformare instituțională. In 

plus am avut convingerea și cred că cele deja aproape 8 luni de aplicare a Noului Cod civil 

întăresc convingerea pe care o am. Am avut convingerea că lumea juridică românească era 

pregătită pentru acest Nou Cod civil și obișnuiesc să fac o comparație ori de câte ori răspund la 

această întrebare.  

Dacă în 1864 România a fost aptă să adopte Codul civil, dacă în acel moment când se 

călătorea cu diligența, dacă de la București până la Iași făceai o săptămână sau mai mult, dacă 

nu exista internet, nu existau mobile, nu existau mijloace de comunicație cum sunt cele de 

astăzi, cum a putut lumea juridică românească de atunci foarte restrânsă - erau câteva sute de 

juriști poate în toată România, cu studii juridice - cum a putut atunci România să adopte codul, 

să-l aplice și să-i dea o rezistență care a fost de aproape un secol și jumatate.  

Păi astăzi în România când avem o comunitate juridică atât de bogată, când avem atâtea 

facultăți de drept în țară, când există deja o practică judiciară foarte bogată, când avem o 

doctrină amplă, să ne temem de acest Nou Cod civil?  

Dimpotrivă, eu cred că a fost foarte bine că a intrat în vigoare anul trecut la 1 octombrie 

și cele câteva luni de aplicare demonstrează că, practic nu există dificultăți în aplicarea acestui 

Cod civil. Nu există dificultăți pentru că în bună măsură - și cu asta închei introducerea pe care 

m-a rugat Monica Livescu să o fac - pentru că în realitate, cum iarași am spus-o în mod repetat 

iar unii s-au suparat pe mine, chiar și membrii comisia de redactare au încruntat fruntea când m-

au auzit ce spun, eu spun că noul Cod civil este vechiul Cod civil.  

Este vechiul Cod civil pentru că, până la urmă, dacă vorbim de o retranscriere a 

vechiului Cod civil asta înseamnă că e vorba numai de modificări lingvistice în principal, de 

modificări de termeni, de modificări de sintaxă. Soluțiile juridice ca atare au fost păstrate în cea 

mai mare parte. Ordinea instituțiilor, coerența instituțiilor, componența instituțiilor din Codul 

civil reiau în cea mai mare parte soluțiile din vechiul Cod civil. 

 Nu vreau să spun prin asta că e vorba doar de un element de continuitate, dar 

continuitatea este cel mai important element în acest nou Cod civil, există o continuitate între 

Codul civil de astăzi și Codul civil de ieri.  

Nu putem nega momentele și elementele de discontinuitate. Există, pe de o parte, lucruri 

noi care nu existau deloc în vechiul cod civil. Pe de altă parte, există soluții schimbate în raport 

cu vechiul Cod civil, dar nu sunt atat de multe și atât de dificile încât să îngreuneze receptarea 

teoretică și practică a acestui Cod civil.  

Așadar, mă bucur că dumneavoastră sunteți astăzi aici. Asta arată interesul 

dumneavoastră și cred că datoria tuturor este ca mai ales acele lucruri noi care marchează 

discontinuitatea, să fie accentuate pentru ca ele să fie bine înțelese și să poată să fie bine 

aplicate în practică. Nu vă temeți dacă vor exista nelămuriri, dacă vor exista controverse, dacă 

vor exista critici la adresa acestui Cod civil, asta ține de viață în general, de viața politică în 

special. Nu e cazul să dăm credit ideii care spune că unde sunt doi juriști sunt trei păreri, dar noi 
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știm că oamenii dreptului au foarte multe idei și controversele în lumea juridică sunt uneori 

foarte aprinse, nu trebuie să ne temem de ele.  

Dacă vechiul Cod civil a privit controverse care nu încetaseră nici în momentul în care 

el a ieșit din vigoare, de ce să ne temem că acest nou Cod civil o să stăpânească și el 

controverse, critici, o să fie neînțelegeri, poate o să fie contradicții în practica judiciară. Să nu 

ne temem de asta. Important este că împreună, întreaga comunitate juridică din România, încet 

încet să găsim acel sens bun al textelor care să-și dovedească pentru oamenii din România 

valabilitatea și în același timp să-și arate forța modelatoare. Pentru că un Cod civil este cel care 

modelează o societate, este cel care practic creează ordine și cum am spus-o iarăși de multe ori, 

acest Cod civil ca și vechiul Cod civil este întemeiat în egală măsură pe ideea de libertate și pe 

ideea de siguranță a persoanei.  

Mulți spun că aceste doua valori sunt în contradicție, unii spun că o societate în care e 

multă libertate creează nesiguranță, alții spun că dacă urmărim siguranța ca element principal al 

societății, diminuăm libertatea. 

 Nu cred asta, eu cred că libertatea și siguranța persoanei sunt doua valori 

complementare. Cu atât avem mai multă libertate cu atât avem mai multă siguranță, cu cât avem 

mai multă siguranță cu atât avem mai multă libertate, iar Codul civil și acesta ca și cel din 

trecut, este un sistem normativ care creează în societate ordine, libertate și siguranță. Sper cǎ 

aceste lucruri se vor confirma în anii, deceniile, secolele și mileniile care vor urma.  

Vă mulțumesc. 

 

Monica Livescu: Îi mulțumim domnului 

profesor pentru acest cuvânt introductiv.  

Am considerat că dumnealui este cel mai 

potrivit să vă vorbească în acest cuvânt de 

început despre ceea ce înseamnă Noul 

cod civil, despre ceea ce s-a dorit a fi 

Noul cod civil și despre toate celelalte 

lucruri care vi le-a spus. Îl rog să treacă la 

tematica conferintei noastre. 

 

 

Valeriu Stoica – „Clauza voluntară de inalienabilitate” 

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor anticipam în ceea ce spuneam mai devreme tema 

intervenției mele de astăzi și anume clauza voluntară de inalienabilitate. 

Am ales această temă pentru că e vorba de texte noi în noul Cod civil. Ele nu au existat 

în vechiul Cod civil și ca urmare cred că aceste texte merită mai multă atenție decât cele care 

reiau pur și simplu soluții existente în vechiul Cod civil. 
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Mai întâi, de ce am accentuat că e vorba de o clauză voluntară de inalienabilitate? 

Pentru că, așa cum bine știți, există și clauze legale de inalienabilitate, clauză în sensul de 

normă, în sensul de dispoziție. Sunt texte legale care instituie anumite clauze de inalienabilitate 

și practic în felul acesta am vrut să sesizez de la început diferența dintre inalienabilitatea legală 

și inalienabilitatea voluntară. Nu am spus convențională pentru că așa cum rezultă din textele 

din Codul civil care reglementează această clauză, e vorba de trei articole: 627, 628 și 629.  

Clauza aceasta poate fi instituită nu numai prin contracte, nu numai prin convenții, ci și 

prin testament. Așadar, ideea de „voluntar” indică   posibilitatea instituirii clauzei printr-un 

contract sau printr-un testament.  

Dar care sunt sursele reglementării acestei clauze în codul civil?  

Spuneam mai devreme că e vorba în primul rând de contribuția jurisprudențială. Deși în 

vechiul Cod civil nu exista o reglementare a acestei clauze, totuși, fie că era vorba de 

prezentarea dreptului de proprietate, fie că era vorba de prezentarea unor aspecte din materia 

contractelor speciale, această clauză a fost studiată de dumneavoastră, fie în cursurile de 

drepturi reale, fie în cele de contracte speciale. Altfel spus, jurisprudența crease deja regulile 

referitoare la această clauză. 

 Care jurisprudență? Mai întâi e vorba de cea din Franța și după aceea, cu oarecare 

rezervă și cu oarecare întârziere, aceste soluții care au acceptat ideea clauzei de inalienabilitate 

au fost adoptate și în jurisprudența românească la sfârșitul secolului 19, mai ales în secolul 20. 

 Dar de ce a fost această rezervă în România și de altfel și în Franța, pentru că în 

jurisprudența franceză abia în 1858 Curtea de Casație a dat o decizie care recunoștea 

posibilitatea unei clauze voluntare de inalienabilitate? Așadar, Codul civil fusese adoptat de la 

1804, a trebuit să treacă  peste50 de ani pentru ca jurisprudența să accepte că e posibilă o clauză 

de inalienabilitate și cu asta înțelegem de ce în Codul civil francez și după aceea în Codul civil 

român nu a existat o reglementare a acestei clauze. 

(...) 

De ce să nu urmăm principiul libertății de voință care ar permite introducerea într-un 

contract sau a unui testament a unei asemenea clauze și să dăm întotdeauna prioritate absolută 

ideii liberei circulații a bunurilor, ba mai mult, s-a spus că libera circulație a bunurilor într-o 

anumită formă este, de fapt, o manifestare a ideii libertății de voință. Pentru că, ce spune libera 

circulație a bunurilor: putem dispune de bunurile noastre. Dacă putem dispune înseamnă că 

dispunem și de libertate de voință. Asta înseamnă, de fapt, că este vorba aici de o aplicare a 

ideii de libertate a voinței, de libertatea de contracta, de libertatea de a încheia acte juridice. S-a 

observat însă, pe de altă parte, că nu aici e contradicția. Contradicția apare când e vorba de 

manifestarea negativă a libertății de voință, pentru că ea presupune nu numai libertatea de a 

încheia acte juridice, dar și libertatea de a nu încheia acte juridice. Ori clauza de inalienabilitate 

practic oprește încheierea unui act de dispoziție și sub acest aspect negativ libertatea de voință 

vine în contradicție cu libera circulație a bunurilor, și atunci, încet-încet, în jurisprudență și 

după aceea în doctrină, s-a ajuns la ideea că în anumite împrejurări, cu anumite condiții și cu 

anumite circumstanțieri, trebuie să îngăduim clauze prin care, în contracte sau în testamente, se 

interzice înstrăinarea unor bunuri.  

(...) 
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Cât privește fundamentarea acestei reglementări, cum am spus, ea a presupune în egală 

măsura cele două principii importante de drept, cele două principii care guvernează Codul civil 

împreună cu alte principii, libertatea de voință  și  libera circulație a bunurilor. Este vorba de 

modul specific în care aceste două principii sunt raportate unul la altul așa fel încât ele să poată 

dea vieții calea de manifestare cea mai bună. Dar trebuie să vedem mai departe care este natura 

juridică a clauzei voluntare de inalienabilitate și în această privință au fost de-a lungul timpului 

trei principale opinii. 

Prima - s-a spus că este o incapacitate. Pe buna dreptate s-a observat că o asemenea idee 

nu poate fi primită însă, întrucât textele acestea nu se referă la persoane și la capacitatea 

persoanei, pe de o parte. 

 Pe de altă parte, nu s-ar putea crea incapacități speciale prin convenții sau prin 

testamente. Numai legiuitorul poate crea incapacități, iar, de altă parte, s-a spus că sancțiunile 

încălcării clauzei de inalienabilitate acționează altfel decât sancțiunile care operează atunci când 

se încalcă textele care instituie incapacități.  Iată această idee de ce a fost abandonată. 

A doua idee a fost aceea potrivit căreia că o asemenea clauză nu este altceva decât o 

obligație de a nu face corespunzătoare unui drept de creanță. Așa cum bine știm cu toții, pe 

lângă obligațiile de a face, de a da, există și obligațiile de a nu face. Atunci când părțile introduc 

într-un contract o asemenea clauză nu fac altceva decât să spună că debitorul se obligă să nu 

facă ceva, adică să nu înstrăineze un bun, iar partea cealaltă este creditorul acestei datorii pe 

care o are debitorul. Ideea aceasta poate să subziste într-un contract, dar numai într-un contract, 

nu într-un testament, pentru că nu se poate crea o asemenea obligație de a nu face 

corespunzătoare unui drept de creanță decât printr-un contract. Deci, practic, am elimina 

testamentele din această sferă a izvoarelor clauzei. 

Dar, mai există și altceva. Obligația de a nu face corespunzătoare unui drept de creanță 

are o mica configurație, ea operează între debitor și creditor, nu are o opozabilitate mai largă. 

Când vorbim de clauza voluntară de inalienabilitate, nu este vorba numai de o datorie de a nu 

face ceva corespunzătoare unui drept de creanță pentru că o asemenea clauză nu operează doar 

intre creditor și debitor. În realitate opozabilitatea acestei clauze e mult mai largă și asta face ca 

în realitate să fie vorba de o indisponibilizare a bunului, cu caracter real. Nu e vorba în primul 

rând de raportul personal dintre creditor și debitor, este vorba de un element care vizează bunul 

și care vizează conținutul juridic al dreptului de proprietate asupra bunului și mai exact vizează 

aspectul dispoziției juridice din conținutul juridic al dreptului de proprietate.  

Trebuie insa să adăugăm că, deși ca natură juridică această clauză este un element de 

indisponibilizare cu caracter real al bunului, în același timp, indisponibilizarea poate să aibă 

caracter absolut sau caracter relativ, și cu asta ajung la chestiunea efectelor juridice ale clauzei, 

pentru că efectul principal este că pe durata clauzei persoana care are bunul nu îl poate 

înstrăina. Această înstrăinare poate să fie absolută - în sensul că nu poate înstrăina nimănui 

bunul respectiv sau poate avea caracter relativ - în sensul că se precizează că nu poate fi 

înstrăinat bunul unor anumite persoane sau că poate fi înstrăinat numai anumitor persoane. 

Practica, mai ales cea din Franța, cunoaște și o clauză în sensul că se poate înstrăina bunul 

numai unor persoane și o clauză în care se spune că nu se poate înstrăina bunul anumitor 

categorii de persoane. Indiferent de formulare, până la urmă este vorba de un caracter relativ al 

clauzei de inalienabilitate.  
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Problema care se pune este următoarea: vizează această inalienabilitate și poziția de 

dezmembrare a dreptului de proprietate? Altfel spus, cel care include o clauză de 

inalienabilitate poate să dezmembreze dreptul de proprietate, poate să creeze un uzufruct? Aici 

în doctrină a fost o opinie potrivit căreia o asemenea posibilitate ar exista, personal nu o 

împărtășesc. Cred că nu putem face pe cale ocolită ceea ce nu avem voie să facem pe cale 

principală. În realitate, dacă am înstrăina atributele dreptului de proprietate am încălca esența 

clauzei de inalienabilitate. 

În mod asemănător, raționează chiar legiuitorul când e vorba însă de un alt aspect, când 

este vorba de urmărirea bunului. Avem text special care spune că bunurile inalienabile nu pot fi 

grevate și urmărite. Altfel spus, de exemplu, nu se poate institui o vânzare, nu se poate vinde 

silit bunul respectiv. Rațiunea este aceeași, nu se poate face pe cale ocolită ceea ce nu se poate 

face pe cale principală și practic dacă s-ar admite vânzarea silită a bunului, asta ar însemna că 

se lipsește de conținut clauza de inalienabilitate. Un efect special trebuie avut în vedere în 

ipoteza în care este vorba de promisiunea de înstrăinare sau de promisiunea de ipotecă. Sunt ele 

posibile?  

Pentru că promisiunea de înstrăinare nu este chiar o înstrăinare - aici împărtășesc opinia 

deja exprimată în doctrina potrivit căreia, nici promisiunea de vânzare, nici  promisiunea de 

ipoteca nu sunt admisibile cât timp funcționează clauza, dar cum vom vedea imediat această 

clauză operează pe o durată limitată. După ce expiră durata clauzei, în măsura în care mai există 

interes pentru părțile care au încheiat promisiunea de vânzare sau de ipoteca, atunci ea poate fi 

executată. Așadar, din această perspectivă interdicția vizează numai perioada în care clauza este 

efectivă; după ce această durată este expirată, promisiunea respectivă poate să fie executată.  

Să vedem care este sfera de aplicare a clauzei de inalienabilitate și în legătură cu sfera 

de aplicare trebuie să avem în vedere câteva criterii.  

Primul criteriu - care sunt actele juridice în care poate fi introdusă clauza de 

inalienabilitate? Deși nu se spune expres în codul civil, din interpretarea sistematică a celor 3 

articole evocate mai devreme rezultă că această clauză poate fi introdusă numai într-un contract 

translativ de proprietate sau într-un testament. În ceea ce privește testamentul lucrurile sunt 

clare.  

A doua idee și anume că trebuie să fie vorba de un contract translativ de proprietate, 

necesită discuții pentru că, repet, Codul civil nu spune expres acest lucru.  

(...) 

În legătură cu actele juridice care pot fi sau nu clauze de inalienabilitate este o discuție 

specială care trebuie să fie făcută pe marginea articolului 627 aliniatul 4 din Codul civil. Ce 

spune textul acesta? Clauza de inalienabilitate este subînțeleasă în convențiile din care se naște 

obligația de a transmite în viitor proprietatea către o persoană juridică determinată sau 

determinabilă.  

Textul are cel puțin trei semnificații și dacă citim cu atenție, deslușim aceste 

semnificații.  

Mai întâi, dacă textul vorbește de contracte din care se naște obligația de a transmite în 

viitor proprietatea, înseamnă că el nu are în vedere contractele din care se naște o obligație de a 

face, adică o obligație de a încheia în viitor un contract prin care să se transmită proprietatea. 

Deci textul așa cum este redactat în litera lui ar avea în vedere numai obligația de a da, adică 
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obligația de constitui sau de a transmite un drept real. Intenția celor care au făcut textul nu a fost 

însă aceasta(...).  

Pentru a înlătura această neconcordanță între litera legii și intenția celor care au făcut 

textul, in legea de punere în aplicare, când ea a fost modificată recent, s-a precizat că textul se 

referă și la promisiunile de înstrăinare. Așadar, textul acoperă nu numai contractele din care se 

naște efectiv obligația de a da, ci și contractele din care se naște obligația de a face în sensul că 

e vorba de obligația de a încheia în viitor un contract prin care se transmite proprietatea. Dar 

aceasta este numai unul dintre sensurile textului. Dacă ne uităm mai profund în text, o să vedem 

că el are în vedere și  ipoteza în care din contract se naște obligația de a da și este amânată 

executarea ei pentru viitor în sensul că, deși, de regulă, obligația de a da se execută imediat cum 

se încheie contractul, totusi sunt situații în care se amâna transmiterea sau posibilitatea de 

executare pentru viitor   

  Apoi, este vorba de ipoteza în care o persoană transmite un bun și instituie pentru cel 

care dobândește bunul obligația că acel bun să fie în viitor transmis unei alte persoane. Așadar, 

textul se referă la substituțiile fideicomisare pe deoparte și pe de altă parte la fiducie.  

Pentru că la substituțiile fideicomisare, cum știți, tocmai ăsta este mecanismul, cel care 

dobândește bunul are și obligația de a transmite mai departe bunul unei persoane determinate 

sau determinabile, iar la fiducie cel care dobândește masa de drepturi și obligații care formează 

substanța fiduciei are obligația uneori să transmită mai departe, când încetează fiducia, în 

calitatea însă a unei terțe persoane,  care este beneficiarul fiduciei, alta decât constituitorul și 

asta înseamnă că textul acesta acoperă și această ipoteză. Adică, cât timp se află bunul la 

dobânditor, el nu poate să-l înstrăineze altei persoane, pentru că dacă l-ar înstrăina n-ar mai 

putea să respecte substituția fideicomisară sau obligația fiduciarului ca la încetarea fiduciei să 

transmită bunul persoanei determinate. Deci el nu va putea să transmită altei persoane acel bun 

decât beneficiarului, terțului beneficiar.  

Și ultima semnificație - practic în aceste ipoteze, deși nu se spune în contract că e vorba 

de o asemenea clauză, deci clauza nu este expresă, întotdeauna legiuitorul o presupune. E vorba 

deci de o prezumpție iuris et de jure privind existența unei asemenea clauze de inalienabilitate 

ori de câte ori este vorba de un contract în care se prevede o asemenea obligație, fie în prima 

semnificație, fie în a doua semnificație. În legătură cu primul criteriu ar mai fi de spus ceva, și 

anume că o asemenea clauză de inalienabilitate nu poate să fie introdusă într-un contract de 

ipotecă. 

Al doilea criteriu - în ceea ce privește sfera de aplicare a acestei clauze, este referitor la 

drepturile reale principale care pot fi indisponibilizate. Care sunt acestea?  

Evident, în primul rând dreptul de proprietate. În al doilea rând nuda proprietate, se 

poate introduce o asemenea clauză cu privire la nuda proprietate și ea este efectivă. 

 Ce se întâmplă însă dacă e vorba de un drept de uzufruct, un drept de uz sau un drept de 

abitație? Când e vorba de un drept de uz sau de abitație clauza nu este necesară, pentru că așa 

cum știți, în vechiul Cod civil și ideea a fost preluată și în noul Cod civil, abitația și uzul sunt 

drepturi incesibile și deci nu are rost să mai prevezi o clauză de inalienabilitate câtă vreme e 

vorba de o inalienabilitate legală.  
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În ce privește dreptul de uzufruct însă, noul Cod civil a schimbat soluția față de vechiul 

Cod civil. Deși în vechiul Cod civil dreptul de uzufruct era incesibil și el, în noul Cod civil, 

dreptul de uzufruct a devenit cesibil în anumite condiții și cu anumite circumstanțieri și atunci, 

aici, s-ar putea pune problema că o asemenea clauza de inalienabilitate a uzufructului ar putea 

să aibă rost. (...) Nu! Clauza contrară este o clauză simplă prin care se spune că uzufructul nu 

poate fi înstrăinat. Pai nu este o clauză de inalienabilitate? Nu! Pentru că așa cum vom vedea 

imediat, când e vorba de inalienabilitate sunt doua condiții necesare care nu funcționează în 

cazul acelei clauzei contrare transmiterii uzufructului. Deci uzufructul poate să fie declarat 

incesibil fără niciun fel de condiții, numai prin voința părților(...).  

Al treilea - se pune problema dacă, de exemplu, dreptul de servitute poate fi afectat de o 

asemenea clauză. Problema nu prezintă interes pentru că servituțile sunt accesorii proprietății și 

ca urmare dacă funcționează o clauză în legătură cu bunul principal se va întinde sub acest 

aspect atât asupra dreptului de servitute care este accesoriu dreptului proprietății. 

La superficie, prezintă interes clauza indiferent de forma în care se prezintă superficia. 

Cum bine știți superficia poate fi într-o formă incipientă sau într-o formă deplină. Or forma 

deplină presupune existența lucrarii pe un teren, deci dreptul e concret, conține, structura lui 

juridică, dreptul de folosință asupra terenului și dreptul de proprietate asupra lucrării, 

construcției, plantației sau altă lucrare. Dar poate să existe superficia într-o formă incipientă. 

(..)Vreau dreptul de folosință în vederea efectuării unei lucrări în viitor, deocamdată neexistand 

lucrarea. Până când lucrarea există practic dreptul nu are în structura juridică dreptul de 

proprietate asupra terenului, nu are un drept de proprietate asupra lucrării pentru că ea nu există, 

dar în ambele forme dreptul de superficie suportă o clauză de inalienabilitate. 

În primul caz, se spune expres că dreptul de folosință nu poate fi înstrăinat. În al doilea 

caz, sunt două modalități de a prevedea clauza. Fie se spune că dreptul de superficie este 

inalienabil, fie se spune că dreptul de proprietate asupra lucrării este inalienabil pentru că, dacă 

este așa, efectul clauzei se întinde și asupra terenului, pentru că așa cum bine știți, în ansamblul 

superficiei dreptul de folosință este accesoriu dreptului de proprietate asupra lucrării.  

Și, în sfârșit, mai există un criteriu, pe care trebuie să îl avem în vedere - care este 

persoana care suportă efectul clauzei de inalienabilitate? De regulă, este dobânditorul din 

contractul translativ de proprietate sau beneficiarul legatului, dar când e vorba de art. 627 alin. 

4, evocat mai devreme, în prima lui semnificație, clauza poate să apese asupra transmițătorului. 

Deci atunci când este vorba de un contract prin care se transmite dreptul de proprietate, dar se 

amână transmiterea lui pentru viitor, transmițătorul nu poate înstrăina altei persoane bunul. Va 

trebui să-l transmită la termen dobânditorului. Până atunci e reținut de clauza de inalienabilitate 

în sensul că nu-l poate transmite altcuiva în acest caz. Vedem că prin excepție de la regula 

potrivit căreia clauza apasă în sarcina dobânditorului, aici apasă în sarcina transmițătorului. 

Aceastea sunt cele trei criterii pentru delimitarea sferei de aplicare a clauzei.  

Ar mai putea fi un al patrulea criteriu și anume obiectul dreptului care este inalienabil, 

bunul care formează obiectul dreptului care e inalienabil și anume: poate să fie numai un bun 

individual determinat sau poate să fie și o universalitate? În acest ultim caz, este restrânsă 

aplicarea clauzei la o universalitate de fapt sau poate opera și cu privire la o universalitate 

juridică? 



 

14 

În ce privește universalitatea de fapt, cred că nu e niciun fel de dubiu că poate fi 

admisibilă clauza, de exemplu un fond de comerț poate fi declarat inalienabil. 

În ce privește universalitatea juridică poate opera clauza numai dacă este vorba de 

universalități juridice apropriabile și ca urmare, în orice caz, nu putem vorbi de un patrimoniu 

pentru că oricum patrimoniul este inalienabil prin esența lui, dar putem vorbi de o masă de 

drepturi și obligații dintr-un patrimoniu și codul civil face aplicația acestei idei în materia 

fiduciei. Masa bunurilor fiduciare este o universalitate juridică și practic ea este afectată de o 

clauză de inalienabilitate conform art. 627 alin. 4 și articolelor din materia fiduciei și deci 

obiectul, bunul care poate forma obiectul dreptului declarat inalienabil poate să fie și o 

universalitate juridică. 

Se pune problema dacă o creanță poate să fie obiectul unei clauze de inalienabilitate? În 

această privință, ar trebui să vedem că avem un text special la creanțe și ca urmare nu sunt 

aplicabile regulile din acest capitol care priveste limitele convenționale. Avem un text în 

materia cesiunii de creanță – e vorba de art. 1570 în care se spune că dacă s-a prevăzut între 

creditor și debitor că nu e cesibilă creanța, atunci cesiunea de creanță nu e posibilă cu câteva 

excepții care sunt expres prevăzute în art. 1570. 

Ar mai fi de făcut distincția între clauza de inalienabilitate și clauza de insesizabilitate.  

În materia garanțiilor reale există un text special, art. 2329, care se referă la clauzele de 

insesizabilitate. 

Diferența este simplă. Orice clauză de inalienabilitate presupune și insesizabilitatea și 

am văzut mai devreme că un bun inalienabil nu poate fi urmărit, nu orice bun insesizabil este 

însă și inalienabil. 

Practic, dacă avem doar o clauză de insesizabilitate înseamnă că bunul nu poate fi 

urmărit, dar pe altă cale prin voință liberă poate fi transmis. Efectul clauzei de insesizabilitate 

este mai restrâns decât al aceluia de inalienabilitate. 

În ce privește celelalte condiții, textul art. 2329 trimite la textele care reglementează 

clauza de inalienabilitate care sunt deci generale și cu asta ajungem la următoarea problemă și 

anume, care sunt condițiile necesare pentru instituirea clauzei de inalienabilitate - pentru că așa 

cum spuneam mai devreme, principiul libertății pe de o parte și principiul liberei circulații a 

bunurilor pe de altă parte impun ca această clauză să suporte anumite condiții. Nu oricum și 

oricând se poate impune o asemenea clauză într-un contract sau într-un legat și codul civil 

spune foarte clar ca trebuie să fie doua condiții de admisibilitate și deci practic de valabilitate a 

clauzei. 

(...)  

Pentru a înlătura oscilațiile   practicilor și opiniilor în legătură cu măsurarea duratei 

clauzei, legiuitorul a preferat să spună foarte limpede că această clauză poate fi prevăzută 

pentru o durată de maxim 49 de ani. Din acest punct de vedere, lucrurile nu mai suportă 

discuții. 

A doua condiție este interesul serios și legitim. Aici legiuitorul nu mai spune ce 

înseamnă interes serios și legitim și deci trebuie să apelăm la ceea ce s-a clarificat prin 
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jurisprudența și doctrina de-a lungul timpului. Si s-a spus că astfel: interesul legitim poate fi 

analizat dintr-un triplu punct de vedere.  

El poate fi analizat în persoana transmițătorului. De exemplu, în jurisprundența franceză 

este o speță în care se spune că atunci când se constituie un drept de uzufruct transmițătorul 

transmite nuda proprietate păstrând uzufructul, atunci transmițătorul are interesul să instituie o 

asemenea clauză în sarcina nudului proprietar adică a dobânditorul nudei proprietăți, întrucât el 

are interes ca raporturile lui ca uzufructuar și nudul proprietar să fie civilizate, bune și să nu 

aibă surpriza că îi vine un alt nud proprietar care îi creează dificultăți în ceea ce privește 

exercitarea uzufructului. S-a spus că o asemenea situație prezintă interes serios și legitim pentru 

transmițător și deci interesul lui este serios și legitim pentru a justifica clauza. 

Alte ori s-a spus că interesul poate fi analizat în persoana dobânditorului și aici în mod 

frecvent, în jurisprudența franceză mai ales, este evocat cazul prodigului. Dacă se transmite 

proprietatea unei persoane care e cam risipitoare și transmiterea s-a făcut tocmai în ideea de a-i 

asigura un anumit venit, un anumit mijloc de trai, atunci s-a spus că e justificat ca pentru 

protejarea interesului dobânditorului și pentru a-i stăpâni acest viciu al risipei se prevede că 

bunul respectiv este inalienabil. 

Mai poate fi analizat interesul serios și legitim în persoana unui terț, deci poate să fie 

clauza instituită în interesul unui terț și aici este dat ca exemplu situația contractului de rentă 

viageră. Se transmite bunul unei persoane în ideea ca el la rândul lui să asigure o rentă viageră 

pentru o terță persoană și s-a spus că dacă se transmite bunul respectiv după aceea altei 

persoane și nu rămâne inalienabil există riscul ca credirentierul să fie prejudiciat și să nu mai 

poată primi renta și atunci, într-o asemenea ipoteză, s-a spus că e serios și legitim interesul 

respectiv. (...) 

În legătură cu aceste condiții ale clauzei mai trebuie spus că este posibil si codul prevede 

expres acest lucru să înceteze anticipat durata clauzei. Adică? Atunci când se constată că a 

încetat interesul serios și legitim care o justifica cel interesat poate să-i ceară instanței 

autorizarea de a înstrăina bunul. Evident că trebuie să facă dovada că a încetat interesul serios și 

legitim sau în al doilea caz să facă dovada că a apărut un interes superior celui inițial care 

justifică înstrăinarea. 

 Nu insist asupra acestor chestiuni pentru că expiră timpul meu și mai vă spun câteva 

cuvinte legate de sancțiunea pentru încălcarea acestor condiții. Sancțiunea este nulitatea 

absolută, chiar dacă nu o prevede expres codul. Interesul protejat este unul general pentru că e 

vorba aici nu despre interesul serios și legitim pentru care se instituie clauza, acela este 

personal. Este vorba de interesul restrângerii circulației bunurilor și acest interes trebuie să țină 

seama de dimensiunea lui generală, socială și ca urmare dacă aceste condiții sunt încălcate în 

sensul că dacă se depășește durata, dacă se instituie clauza fără să existe un interes serios și 

legitim, atunci se încalcă tocmai interesul general care determină limitele în care funcționează 

clauza de inalienabilitate și ca urmare nulitatea este absolută.  

(...) 

Ar fi multe de discutat în legătură cu această chestiune a opozabilității în materia 

clauzei, dar pentru că timpul nu-mi permite, dacă vor fi întrebări voi putea răspunde cu acea 

ocazie și voi putea învedera aceste aspecte. Cele mai importante chestiuni sunt în legătură cu 

sfera tezelor în această materie a publicității clauzei și repet dacă vor fi întrebări voi răspunde la 
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ele, dar mă grăbesc să vorbesc despre ultima problemă pe care o am în vedere și anume, despre 

sancțiunile pentru încălcarea clauzei de inalienabilitate. Nu e vorba de sancțiunile pentru 

nerespectarea condițiilor clauzei, este vorba de sancțiunea care se aplică atunci când 

dobânditorul încălcând clauza de inalienabilitate înstrăinează bunul.  

Ce sancțiune se aplică? Sunt două sancțiuni aici, depinde la care act de ne referim. Dacă 

ne referim la actul inițial prin care dobânditorul a primit bunul de la transmițător, atunci, într-o 

asemenea situație încălcarea clauzei apare și ca o nerespectarea obligației pe care dobânditorul 

și-a asumat-o față de transmițător și dacă e vorba de o asemenea obligație într-un contract, pe 

lângă alte sancțiuni, există și sancțiunea rezoluțiunii contractului. În situația aceasta 

transmițătorul este acela care poate să ceară rezoluțiunea contractului dacă demonstrează 

evident că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru a opera această sancțiune judiciară. Dacă 

avem în vedere însă actul prin care dobânditorul a încălcat clauza și anume actul prin care l-a 

transmis, atunci în această privință operează sancțiunea nulității și cel interesat care poate să fie, 

fie dobânditorul, fie terțul în beneficiul căruia clauza a fost instituită, poate să-i ceară anularea 

actului respectiv. 

E posibil ca nicio sancțiune să nu fie cerută. Ce se întâmplă în situația asta? Altfel spus, 

nu se cere rezoluțiunea și să zicem că trece termenul de prescripție pentru a cere rezoluțiunea, 

nu se cere anularea și trece termenul de prescripție pentru anulare. Asta înseamnă că actul de 

transmitere către terț se consolidează, rămâne valabil. Dar terțul dobânditor la rândul lui va fi 

ținut de clauza de inalienabilitate pe durata acesteia? Răspunsul este da, tocmai pentru că 

această clauză cum spuneam mai devreme are efect real, este o indisponibilizare cu caracter real 

al bunui respectiv și deci indiferent de cine îl dobândește cât timp durează clauza respectivă are 

obligația să nu-l înstrăineze. Nota bene și cu asta închei. Transmisiunea pe cale succesorală nu 

este oprită este motivul pentru care se spune că o asemenea clauză nu are ca efect scoaterea 

bunului din circuitul civil, el poate fi transmis la moștenitori, dar și moștenitorii la rândul lor 

sunt ținuți de clauză în sensul că nu pot să facă această înstrăinare prin acte între vii. De fapt 

clauza are ca efect interdicția înstrăinării prin acte între vii. 

Cu asta închei și vă mulțumesc pentru îngereasca dumneavoastră răbdare! 

Monica Livescu:   Vă mulțumim, domnule profesor. 

Cred că tăcerea care s-a lăsat în sală în momentul în care ați început, dar și liniștea în 

care ați fost ascultat demonstrează realul interes pentru problematica deosebit de complexă pe 

care astăzi ați relevat-o și care cred că numai după ce se va sedimenta îndeajuns va putea să 

nască multe și multe discuții și întrebări.  

În măsura în care sunt vă rog să le adresați în acest moment sau putem să  amânăm puțin 

sesiunea de întrebări după ce vom asculta și următorul material. Dacă sunt întrebări, sau 

probleme de ridicat ? Da, vă rog, domnul Ghiță. 

 

Intrebare din partea participantilor (1):  

Eu vreau să adresez o cerere și doresc o explicație față de cele expuse de domnul Stoica în 

calitatea sa de membru al comisiei de redactare a Noului Cod Civil.  
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Ni s-a spus și se pare că e corect că 

Noul Cod Civil a fost inspirat din 

doctrina și practica judiciară din 

ultimii ani, mă rog din zeci de ani din 

codul civil francez și din codul 

Quebec și că această comisie a fost 

formată din buni specialiști sau din 

cei mai buni juriști.  

În acest context, de ce nu s-a păstrat, 

și este doar un punct de vedere, de ce 

nu s-a păstrat sistemul francez în care 

avem în continuare Codul Civil și 

Codul Comercial și s-a trecut la un 

sistem unitar, în care s-a inclus în acest cod civil s-au impus și reglementările din domeniul 

comercial - o primă chestiune. 

A doua chestiune, dacă această comisie a fost așa de bine aleasă, de ce doar în câteva 

luni s-au modificat 412 articole și încă unul art. 658 pentru neconstituționalitate dacă s-a avut în 

vedere practica ultimilor zeci de ani? 

 Cine a surprins această comisie cele întâmplate în câteva luni de la intrarea în vigoare a 

codului precum, și cine un ultim aspect, cine a impus anumite definiții existente în Noul Cod 

Civil și mă refer chiar la ultimul alineat la art. 1 pentru că cu acest articol începe codul în 

condițiile în care alți autori (...) au alte puncte de vedere. Am în vedere acest aspect în primul 

rând autorii de drept internațional privat pentru că normele de drept internațional privat sunt 

cuprinse aici, care aproape la unison arată ce se înțelege prin uzanțe și că uzanțele sunt altceva 

decât uzurile or în acestă definiție sunt prinse ambele, adică în uzanțe sunt prinse atât 

obiceiurile cât și cutuma, cât și uzurile profesionale.  

Dar e doar un punct de vedere cu privire la aceste aspecte. Vă mulțumesc!  

 

Valeriu Stoica: 

(...) Fac o nuanțare în legătură cu ceea ce 

am spus mai devreme. N-am afirmat că 

ne-am bazat doar pe jurisprudența 

franceză și pe jurisprudența din Quebec 

în legătură cu redactarea Codului civil. 

Am spus că sunt două dintre sursele 

noastre și nu în primul rând 

jurisprudența, ci chiar codurile 

respective, Codul Civil Francez și Codul 

Civil din Quebec. Evident că am ținut 

seama și de soluțiile jurisprudențiale 

adoptate pe marginea celor două coduri, 

dar problema, pe care o puneți dumneavoastră, care e foarte interesantă, vizează o veche 

dezbatere și o veche problemă care nu numai în România a fost ridicată, ci și în foarte multe 

alte țări și anume, dacă în materia obligațiilor trebuie să adoptăm monismul obligațional sau 
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dimpotrivă dualismul obligațional. Cum bine știți aici, lucrurile sunt diferite de la țară la țară și 

dumneavoastră spuneți că în Franța s-a păstrat dualismul obligațional. Aveți dreptate, dar sunt 

și alte țări în care funcționează monismul obligațional, Italia și Elveția, în primul rând și acum 

problema care se pune este dacă opțiunea redactorilor codului civil - după ce a fost opțiunea 

legiuitorului pentru că noi ca redactori avem o voința fragilă, puternică e voința legiuitorului - 

legiuitorul a adoptat această soluție și atunci trebuie să ne întrebăm dacă această soluție se 

justifică sau nu. Eu nu spun dacă este justă, ci dacă se justifică. 

Pentru că atunci când este vorba de dezbateri de o asemenea anvergură nimeni nu poate 

să spună că deține adevărul absolut și că o soluție este singura posibilă. Dovadă că nu e singura 

posibilă este că în diferite țări cele doua soluții alternează. 

 De ce am trecut noi însă de la soluția dualistă la soluția monistă am să am în vedere 

doua justificări și îi rog pe colegii mei să continue pentru că sunt sigur că au de spus pe această 

temă mai multe lucruri.  

Prima justificare ține de coerența și unitatea sistemului obligațiilor, până la urmă, cum 

bine știți, obligațiile comerciale nu au nimic diferit față de obligațiile civile în esența lor. 

În esența lor, obligațiilor comerciale sunt tot obligații civile. Mai departe, între 

contractele comerciale și cele civile nu există diferențe de esență, este mult mai firesc din 

punctul meu de vedere, să tratăm în mod unitar aceste obligații decât să le împărțim în doua 

sisteme diferite. De altfel nu numai dreptul comercial, alte ramuri ale dreptului privat și ele se 

trag din dreptul civil, dar dincolo de acest aspect care este poate mai degrabă teoretic decât 

practic, am în vedere un aspect practic foarte important.  

Aici sunt avocați, judecători, procurori și știm cu toții ce se întâmplă când se judecă, de 

exemplu, o cauză în care există dispute în legătură cu natura obligației, dacă obligația e 

comercială, dacă obligația e civilă și atunci chestiunea competenței funcționale când e vorba de 

instanțe organizate pe secții cu competență funcțională, generează foarte complicate situații 

practice și anume transferul de la o secția la alta, plimbarea dosarului de colo până acolo.(...) Ei 

bine, din punct de vedere practic, eu cred că această soluție a monismului obligațional este de 

natură să înlăture aceste dificultăți.  

(...) 

 

            Monica Livescu: 

(…) Dau cuvântul doamnei conferențiar universitar doctor Marieta Avram cu o temă 

interesantă “Independenţa patrimonială a soţilor în cadrul regimului primar imperativ” 

 

            Marieta Avram :  

             (…) „Vedeta” codului civil în materia regimurilor matrimoniale este fără îndoială 

convenția matrimonială. 
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Numai că, odată admis principiul 

libertății convențiilor matrimoniale, se 

produc importante mutații conceptuale la 

nivelul unor noțiuni conexe, derivate, 

noțiuni care nu-și găsesc rațiunea de a 

exista decât în contextul în care se 

admite acest principiu al libertății 

convențiilor matrimoniale. Printre aceste 

noțiuni se înscrie și aceea de regim 

primar imperativ.   

O primă precizare  se impune din punct 

de vedere terminologic. Această noțiune 

„regim primar imperativ” este practic una doctrinară. Dacă veți citi Codul civil, Cartea a II-a  

Familia, partea legată de regimuri matrimoniale, nu veți găsi nicăieri această expresie „regim 

primar imperativ”. 

Insa  această noțiune își are suportul în mod indiscutabil, în textele din Codul civil. Este 

vorba de Capitolul VI, Titlul al 2 lea, Cartea a 2-a, Secțiunea I, intitulată „Drepturi și obligații 

patrimoniale ale soților în general”; iar art. 312 alin. 2 prevede că, indiferent de regimul 

matrimonial ales de soți sau de viitorii soți, nu se poate deroga de la dispozițiile secțiunii 

respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

Așadar ce este regimul primar imperativ? Regimul primar imperativ constituie un 

ansamblu de norme juridice, pe care le regăsim în secțiunea pe care v-am indicat-o, norme de la 

care nu se poate deroga printr-o convenție matrimonială. S-a spus, regimul primar imperativ 

reprezintă constituția regimurilor matrimoniale, nucleul de ordine publică.  

Așadar, convenția matrimonială și regimul primar imperativ,   sunt două noțiuni opuse. 

Convenția matrimonială evocă ideea de libertate, de alegere și de modificare a regimului 

matrimonial; regimul primar imperativ evocă ideea de limită, de îngrădire a acestei a libertăți 

pentru că regimul primar imperativ constituție o limită a libertății convențiilor matrimoniale.  

Care este rațiunea regimului primar imperativ?  

Acesta are o dublă rațiune.  

În raporturile dintre soți, în situația normală de pace conjugală, pe care ne-o dorim cu 

toții cei care suntem căsătoriți, asigură minima coeziune, independență, prin reglementarea unor 

aspecte precum locuința familiei și, în mod sigur, ați constatat o reglementare nouă sub acest 

aspect prin reglementarea cheltuielilor căsătoriei, de exemplu.  

În același timp, dincolo de această coeziune pe care legiuitorul o urmărește a se realiza 

în cazul tuturor căsătoriilor, indiferent de regimul matrimonial concret aplicabil, regimul primar 

imperativ urmărește să asigure și o minimă independență economică a soților. (...) Legiuitorul 

se îngrijește deopotrivă de unitatea cuplului, dar și de asigurarea independenței, a libertății 

fiecăruia dintre soți în cadrul acestei unități.  
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Și, așa cum vom vedea în continuare, sunt aspecte pe care Codul civil le reglementează 

pentru a evoca această idee de independență patrimonială. 

În raporturile cu terții, rațiunea regimului matrimonial primar imperativ este aceea de a 

preveni ca, pe de o parte, situația soților să frâneze libertatea și dinamica circuitului civil, iar, pe 

de altă parte, ca autonomia existentă să nu afecteze căsătoria.  

Pe scurt, reținem, așadar, că regimul primar imperativ este un regim matrimonial, dar  

unul incomplet, este un regim fragmentat care cuprinde numai ceea ce legiuitorul a considerat 

că este de ordine publică și important, ca element comun de unitate pentru toate cuplurile 

căsătorite.  

Este primar pentru că regulile despre care vă vorbeam, din secțiunea I, se aplică înaintea 

regulilor specifice regimului matrimonial concret aplicabil, adică indiferent că va fi regim de 

separație, că va fi un regim de comunitate convențională sau chiar de comunitate legală. 

Regulile regimului primar trebuie respectate cu prioritate.  

Independența patrimonială a soților este, așadar, un segment al regimului primar 

imperativ și dacă vreți, într-un fel, suntem în prezența unui paradox.  Este vorba de o limită a 

libertății de a încheia convenții matrimoniale, dar ce apără această limită? Această limită apără 

chiar independența patrimonială a fiecăreia dintre soți.  

Textul de bază care evocă această idee a independenței este articolul 317 din Codul 

civil. Primul aliniat prevede că, dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie 

orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane. Nu insist asupra acestui text pentru că 

într-o oarecare măsură nu aduce mai nimic nou față de ceea ce am fi dedus ca soluție chiar și în 

absența acestui text. S-ar putea spune că într-o oarecare măsură este banal și neinteresant, dar 

are ca sursă de inspirație articolul 168 din Codul civil elvețian și face introducerea  la 

următoarele 2 aliniate.  

Aliniatele 2 și 3 dezvoltă ideea aceasta, a independenței patrimoniale a fiecăruia dintre 

soți în raporturile de drept bancar și mai exact în ceea ce privește depozitele bancare.  

De ce această opțiune a legiuitorului? Într-un fel este bine venită această reglementare 

pentru că, în mod cert, trăim într-o societate bancarizată. Dau numai un exemplu - salariul pe 

care îl încasează fiecare dintre soți. S-a menținut și în reglementarea Codului civil natura 

juridică a acestuia de bun comun și așa mai departe.  Dar nu mai este suma aceea de bani 

încasată, primită în mână. Se bazează pe faptul că ai un cont bancar căruia îi este atașat un card. 

Schimbă ceva această realitate în raporturile dintre soți? Se pare că da.  

În acest sens, aliniatele 2 și 3, stabilesc o serie de reguli aplicabile în ipoteza, foarte 

frecventă în practică, in care numai unul dintre soți este titular al contului. Ca domeniu de 

aplicare, precizez încă de la început că regula aceasta a independenței nu se aplică în cazul 

oricăror operațiuni bancare, ci numai în raporturile curente ale unui soț, respectiv în cazul 

contului de depozit, fie că este un depozit de fonduri așa cum e reglementat de art. 2191 din 

Codul civil,  fie că este un   un depozit de titluri prevăzut în art. 2192 din Codul civil. Deci, nu 

avem în vedere contractele bancare personalizate, cum ar fi un credit sau descoperit de cont, ci 

pur și simplu operațiunile de masă, standardizate, care presupun deschiderea unui cont bancar 
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curent, sau constituirea unui depozit bancar, depozit de fonduri sau depozit de titluri și 

operațiunile care se realizează în cadrul acestui cont. 

În ceea ce privește conținutul normativ al textelor - ce înseamnă acest principiu sau 

această regulă a independenței patrimoniale a fiecăruia dintre soți? Trebuie să avem în vedere 

atât deschiderea și alimentarea contului, deci momentul inițial.   cât și independența care se 

manifestă pe parcursul funcționării contului bancar respectiv.  

În ceea ce privește deschiderea, respectiv alimentarea contului bancar cu fonduri, ideea 

pe care o evocă textul este aceea că, în momentul deschiderii unui cont bancar, practic banca se 

limitează la o simplă aparență de legalitate fără a intra în verificări cu privire la regimul 

matrimonial al deponentului. 

 Bancherul nu poate refuza deschiderea unui cont de depozit în considerarea unui anumit 

regim matrimonial, după cum nu poate condiționa deschiderea contului de prezentarea 

statutului matrimonial al persoanei. Deci independența fiecăruia dintre soți înseamnă că oricare 

soț,, indiferent de regimul matrimonial, indiferent de natura sumelor de bani, poate solicita 

singur deschiderea unui asemenea cont de depozit asemenea unei persoane celibatare. 

 Este   expresia principiului neamestecului instituției de credit în afacerile clienților săi.  

Derogă această regulă în vreun fel de la normele de funcționare a regimulor matrimoniale?  

Dacă ne raportăm la regimul separației de bunuri putem constata că nu e nimic 

spectaculos, pentru că în cadrul regimul separației de bunuri, fiecare soț este proprietar exclusiv 

asupra bunurilor sale, deci poate să facă oricum în mod liber asemenea operațiuni bancare de 

deschidere de depozite.  

Dacă ne raportăm la regimurile comunitare, fie comunitate legală de bunuri, fie 

comunitate convențională ce vom constata? Dacă ar fi să aplicăm regulile operabile în materia 

comunității de bunuri atunci, oricum aș spune, ajungem la aceeași soluție, pentru că potrivit art. 

345-346 din Codul civil, în ceea ce privește actele cu privire la bunuri mobile sau sumele de 

bani sau titlurile de valoare care sunt bunuri mobile,Codul instituie asa numita regulă a gestiunii 

paralele. 

Ce înseamnă gestiunea paralelă? Spun textele că oricare dintre soți poate să facă singur 

asemenea acte. Insist asupra faptului că, atunci când în Codul civil se prevede că oricare dintre 

soți poate să facă singur asemenea acte de dispoziție nu este vorba de mandat tacit reciproc. În 

viziunea Codului civil nu mai există mandat tacit reciproc între soți, există această regulă a 

gestiunii paralele, adică fiecare soț acționează în puterea lui proprie, are putere juridică de a 

face singur aceste operațiuni, în nume propriu, fără  a acționa și în numele celuilalt soț.  

În concluzie, comparând, dacă vreți, regula ce rezultă din art. 317,  care prevede că 

oricare dintre soți poate să deschidă singur  un asemenea cont de depozit cu regula aplicabilă 

regimul comunități, fie legale, fie convenționale, constatăm că, până la urmă, nu există, nu se 

poate vorbi, despre o derogare spectaculoasă de la aceste reguli. 

Care este atunci interesul practic? Interesul practic al textului este acela   că dă un 

confort bancherului, instituției de credit, în sensul că, pentru toate cazurile, îl dispensează pe 
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acesta de orice obligație de verificare a statutului civil al deponentului. (...) Consecința este că 

niciodată nu poate fi atrasă răspunderea băncii (...), eventualele neînțelegeri între soți, nu pot fi 

aduse și soluționate în fața bancherului. 

A doua componentă - funcționarea contului bancar. 

În ceea ce privește funcționarea contului bancar independența fiecăruia dintre soți relevă 

anumite elemente derogatorii față de regulile care s-ar fi aplicat în lipsa acestui text - art. 317. 

Distingem aici raporturile dintre soți și bancă, pe de o parte și raporturile dintre soți, pe 

de altă parte. 

Raporturile dintre soți si bancă. 

Evident, soțul deponent, deci cel care a devenit titularul contului, are independență 

deplină, el este cel care are puterea în ceea ce privește funcționarea contului respectiv și banca 

nu acționează decât la ordinele acestuia. Chiar dacă ar exista neînțelegeri între soți, oricâtă 

opoziție ar face soțul netitular al contului, el nu are nicio putere în raport cu banca, nu poate 

influența funcționarea contului, nu poate opri efectuarea anumitor plăți. 

Vă spuneam că, sub acest aspect, textul apare ca fiind derogatoriu, în special în cazurile 

în care este vorba de regimurile comunitare și insist asupra acestui element pentru că, deși 

Codul civil permite încheierea convențiilor matrimoniale, totuși masa mare a persoanelor 

căsătorite este sau rămâne sub regimul comunității legale de bunuri și al comunității 

convenționale (dar convențiile în acest sens au fost destul de puține după data intrării în vigoare 

a Codului civil). 

În ce constă această derogare? Vă spuneam că, în lipsa textului, fiind vorba de sume de 

bani aflate în cont, deci bunuri mobile, dacă este vorba de un regim de comunitate ar opera acea 

regulă a gestiunii paralele. Gestiunea paralelă înseamnă ca oricare dintre soți (ei sunt pe poziții 

de egalitate),   poate să facă acte cu privire la bunurile respective. Ei bine, și știm cu toții din 

experiența practică - și dacă nu ar fi spus-o legiuitorul – că, în cazul în care titular al contului 

este doar unul dintre soți, nu poate opera această regulă din materia regimurilor comunitare, a 

gestiunii paralele, pentru că soțul netitular nu are nicio putere, nici măcar informații nu poate 

obține de la bancă având în vedere principiul secretului bancar profesional. Atunci înseamnă că 

textul acesta, 317 din materia regimul primar imperativ, derogă de la regulile regimului 

comunității de bunuri în sensul că instituie o gestiune exclusivă a soțului titular al contului. 

Textul prevede și ce se întâmplă în caz de divorț, respectiv după încetarea căsătoriei. 

Este vorba de alin.3 al art. 317 potrivit căruia soțul titular al contului la divorț sau după divorț, 

are în continuare dreptul în continuare de a dispune de fondurile depuse dacă prin hotărâre 

judecătorească irevocabilă nu s-a dispus altfel.    (...)  

În sfârșit, după încetarea căsătoriei, prin decesul unuia dintre soți, tot alin.3 al art. 317 

prevede că soțul titular continuă să aibă această putere exclusivă. Ipoteza pe care o avem în 

vedere este aceea aceea în care decedează nu soțul titular al contului, ci   decedează celălalt soț, 

care nu este titular al contului. În acest caz, deși se naște o stare de indiviziune (este așa numitul 

cont indiviz pe care Codul civil îl reglementează între moștenitorii soțului netitular al contului) 

nu sunt aplicabile regulile indiviziunii, ci   este aplicabil același principiu  al gestiunii exclusive 

a soțului titular al contului. Particularitatea constă și în faptul că, la încetarea căsătoriei prin 
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decesul     soțului netitular al contului, instituția de credit nu mai este ținută de obligația de 

secret profesional, de păstrarea secretului profesional și la solicitarea moștenitorilor poate să 

furnizeze informații. De asemenea, prin legea pentru punerea în aplicare a codului, Legea 71 

din 2011, s-a prevăzut că este posibil ca informațiile să fie solicitate și la cererea notarului în 

cadrul procedurii succesorale notariale. 

 Spuneam că aceasta este situația în raporturile dintre soțul titular al contului și bancă. In 

raporturile dintre soți, desigur rămân aplicabile regulile regimului matrimonial concret, fie că 

este regim de separație, fie că este regim de comunitate, iar dacă este regim de comunitate, 

evident că, dacă s-ar pune vreo problemă de partaj a bunurilor comune în timpul căsătoriei sau 

la desfacerea căsătoriei sumele respective de bani din conturi intră în masa de împărțit. In cazul 

în care au fost risipite sumele de bani din cont sau utilizate de soțul titular al contului in interes 

personal (vorbesc de ipoteza în care există regim de comunitate), soțul netitular al contului are 

posibilitatea de a cere să se facă aplicația art. 345 alin. 4 din Codul civil, în sensul că poate cere 

daune interese de la celălalt soț, în măsura în care interesele sale legate de comunitatea de 

bunuri au fost prejudiciate prin actele de gestiune exclusivă făcute de soțul titular al contului. 

Și în sfârșit, câteva cuvinte despre, caracterul imperativ al acestei norme cuprinse în art. 

317 din Codul civil.  (...) 

Vă spuneam că, fiind o normă ce ține de regimul primar imperativ, înseamnă că soții nu 

pot să anihileze această independență de care se bucură fiecare dintre ei în raporturile cu o 

instituție de credit, orice convenție contrară fiind nulă.  

Nu înseamnă însă că ei rămân captivi textului, nu înseamnă că nu pot exista figuri 

juridice care să le permită o gestiune comună, de exemplu, sau alte asemenea soluții. 

Pentru a atenua, așadar, efectele acestei independențe ei pot recurge la diverse 

mecanisme : clauza de împuternicire pe cont,  (cunoaștem foarte bine în practică, este un 

veritabil mandat, pe care îl primește soțul netitular al contului de a efectua operațiuni pe cont); o 

a doua soluție ar fi contul comun (reglementat de art. 2186 de Codul civil), care este un cont 

deschis în numele mai multe titulari, denumiți cotitulari, deci și soții pot să deschidă un 

asemenea cont comun la o bancă.  

Acest cont comun se caracterizează prin două elemente: o solidaritate activă, ceea ce 

înseamnă că fiecare cotitular poate să facă singur acte asupra contului, să dea ordine băncii, să 

opereze plăți, de exemplu; de asemenea, se caracterizează printr-o solidaritate pasivă ceea ce 

înseamnă că dacă acel cont are sold debitor față de bancă cotitularii sunt obligați solidar.    

(...) Dacă observați, în cazul contului comun se reinstalează o regulă asemănătoare 

regulii gestiunii paralele din materia comunității de bunuri. 

O altă posibilă soluție ar fi acea a contului indiviz, reglementat de art. 2187 din Codul 

civil, care, deși are principala aplicație în cazul în care decedează titularul contului, ultimul 

aliniat al textului permite aplicarea lui și în alte cazuri în mod corespunzător. 

Contul indiviz se caracterizează prin aceea că titularii, cotitularii dacă vreți, pot acționa 

numai prin acordul lor, prin consimțământul lor comun, ceea ce înseamnă că în acest caz am 

avea un fel de regulă a cogestiunii, iar în cazul soților ar presupune că niciunul nu poate să facă 
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acte cu privire la sumele de bani sau titulurile de valoare din contul respectiv fără să aibă 

acordul expres al celuilalt soț. 

            Monica Livescu: 

(...) Îl rog în continuare pe domnul conferențiar universitar doctor Romeo Radu Popescu 

să ia cuvântul. 

            Romeo Radu Popescu: 

Mulţumesc, doamnă decan.  

Doamnelor, domnişoarelor şi 

domnilor, atunci când am fost solicitat 

să particip la această conferinţă m-am 

gândit, în primul rând, despre ce 

anume urmează să vorbesc, pentru că 

am avut o mică dilemă: în cadrul 

Comisiei de elaborare a Noului Cod 

civil am răspuns de Cartea a IV-a - 

„Despre moştenire şi liberalităţi”, dar 

am lucrat şi la unele contracte. M-am 

gândit că, totuşi, pentru această 

întâlnire este mai util să abordez 

probleme referitoare la un contract despre care nu am prezentat public nimic în cadrul vreunei 

conferinţe de când a fost adoptat Noul Cod civil; singurele discuţii le-am avut cu studenţii. În 

plus, m-am gândit că întreţinerea este un contract care la noi în ţară se întâlneşte foarte des în 

practică, ceea ce înseamnă că problematica pe care o prezentăm ar putea trezi interesul 

participanţilor. 

Atunci când am lucrat la Noul Cod civil, în privinţa contractului de întreţinere am avut 

anumite dificultăţi generate de faptul că am avut puţine surse de inspiraţie din reglementările 

altor ţări. În această materie nu ne-am inspirat din Codul civil francez, nici din Codul civil 

Quebec şi nici din Codul civil italian; doar un text a fost preluat, dar prelucrat, din Codul 

elveţian al obligaţiilor. Majoritatea textelor au provenit din două surse: în primul rând, Proiectul 

Codului civil din 1971, iar în al doilea rând - şi aceasta a fost o sursă mai bogată de inspiraţie - , 

doctrina şi jurisprudenţa românească. 

În Proiectul Codului civil din 1971 s-a folosit o tehnică legislativă diferită de cea la care 

ne-am oprit noi atunci când am reglementat contractul de întreţinere. În Proiectul Codului civil 

din 1971 erau câteva articole privitoare la contractul de întreţinere, iar în privinţa contractului 

de rentă viageră exista un singur text care prevedea că se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile de la contractul de întreţinere. Am considerat că soluţia este necorespunzătoare 

pentru că, deşi la noi nu există aceeaşi tradiţie ca în Franţa în materia contractului de rentă 

viageră, totuşi acest contract merită o reglementare separată, chiar dacă, cred, că niciodată nu se 

vor încheia în România atâtea contracte de rentă viageră câte se încheie contracte de întreţinere. 

Am recurs la această tehnică legislativă, respectiv să reglementăm în mod distinct contractul de 

rentă viageră, apoi să reglementăm contractul de întreţinere, cu menţiunea că unele texte se 

aplică ambelor contracte, aspect care este menţionat în mod expres în Noul Cod civil.  
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Pe de altă parte, spuneam că o sursă bogată de inspiraţie a fost doctrina şi jurisprudenţa 

din ţara noastră. Din acest punct de vedere, au existat şi avantaje şi dezavantaje. 

Avantajele au constat în faptul că am avut din ce anume să ne inspirăm. Diversele 

situaţii întâlnite în practica judiciară publicată ne-au permis să avem în vedere o serie de aspecte 

care trebuia să primească o reglementare adecvată. 

Dezavantajele au constat în faptul că de foarte multe ori soluţiile la care s-a oprit 

jurisprudenţa au fost neunitare. De aceea, am încercat să adoptăm soluţii pe care noi le-am 

considerat echilibrate, fără să pornim cu vreo prejudecată în privinţa creditorului sau, după caz, 

al debitorului întreţinerii. Ne-am preocupat, pe de o parte, să lăsăm părţilor contractante 

posibilitatea de a deroga de la anumite norme juridice supletive, iar pe de altă parte, să asigurăm 

un echilibru, pornind, fără îndoială, de la faptul că, în realitate, contractul de întreţinere se 

încheie de cele mai multe ori între creditorul sau creditorii întreţinerii, persoane în vârstă şi 

aflate în mod sigur într-o nevoie imediată sau viitoare (dar nu foarte îndepărtată) şi debitorul 

sau, după caz, debitorii întreţinerii, care sunt persoane, de regulă, mai tinere, care pot asigura 

întreţinerea în natură a cocontractanţilor. 

Intenţia noastră a fost aceea de a elabora dispoziţii legale cât mai flexibile. De aceea, 

citind definiţia contractului de întreţinere, într-o prima fază este firesc să ai o anumită 

nedumerire pentru că nu regăseşti definiţia care se întâlneşte în cursuri, în tratate, în monografii. 

Astfel, cu toţii eram obişnuiţi ca prin contractul de întreţinere să înţelegem acel contract prin 

care o parte, numită creditorul întreţinerii, înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani, iar 

cealaltă parte, numită debitorul întreţinerii, se obligă să-i asigure creditorului întreţinerea în 

natură (luând în considerare înţelesul larg al acestei noţiuni) şi, în cazul decesului, să îl 

înmormânteze.  

Aceasta ar fi o definiţie clasică. Dar ne-am gândit că un contract de întreţinere nu 

trebuie să se rezume doar la această situaţie, chiar dacă este şi va rămâne situaţia care se 

întâlneşte mai frecvent în practică.  

Am apreciat că se poate încheia un contract de întreţinere şi cu titlu gratuit, prin 

intermediul unui contract de donaţie. De asemenea, am avut în vedere faptul că obligaţia de 

întreţinere poate să decurgă şi dintr-un testament care conţine un legat cu titlu particular. Mai 

mult decât atât, am considerat - şi aceasta este realmente o noutate faţă de ceea ce se scrisese 

anterior referitor la contractul de întreţinere - că este indicat, pentru a răspunde nevoilor 

practicii, să poată exista şi un contract de întreţinere încheiat pe o perioadă determinată. Până 

acum eram obişnuiţi numai cu întreţinerea viageră sau întreţinerea pe viaţă, cum regăseam în 

unele texte, fiind de neconceput o întreţinere încheiată pe o durată determinată.  

Este însă important de subliniat faptul că şi în situaţia în care contractul de întreţinere se 

încheie pe o perioadă determinată, el păstrează caracterul aleatoriu. Astfel, în privinţa 

creditorului întreţinerii, decesul poate să intervină mai înainte de îndeplinirea duratei respective, 

iar în privinţa debitorului întreţinerii trebuie să luăm în considerare faptul că, spre deosebire de 

renta viageră, unde obligaţia debirentierului este aceea de a plăti periodic o sumă de bani 

stabilită, determinată, care eventual poate fi indexată potrivit Noului Cod civil cu indicele 

inflaţiei, în cazul contractului de întreţinere, caracterul aleatoriu este mai pronunţat decât în 

cazul contractului de rentă viageră pentru că prestaţia este determinată şi de alte elemente, cum 
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ar fi costul vieţii, evoluţia stării de sănătate a creditorului întreţinerii etc. Aşadar, nu doar durata 

incertă a vieţii creditorului întreţinerii este elementul care atrage caracterul aleatoriu al acestui 

contract.  

În privinţa formei contractului, există, de asemenea, o derogare faţă de ceea ce era 

cunoscut anterior, când se menţiona în mod constant faptul că întreţinerea este, în principiu, un 

contract consensual. Sigur, când creditorul întreţinerii înstrăina un teren sau o locuinţă, 

contractul trebuia încheiat în formă autentică cerută ad validitatem.  

În Noul Cod civil este prevăzut că un contract de întreţinere trebuie să se încheie în 

formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Aşadar, indiferent care ar fi obiectul 

contractului de întreţinere - un imobil (teren cu sau fără construcţie), o sumă de bani, unul sau 

mai multe bunuri mobile etc. - este necesar ca acest contract să se încheie în formă autentică 

cerută ad validitatem. 

Referitor la forma autentică, au fost avute în vedere mai multe argumente. În primul 

rând, voinţa părţilor şi, în special, voinţa creditorului întreţinerii este mai bine protejată. Este 

mult mai greu să fie anulat un contract de întreţinere pentru existenţa unor vicii de 

consimţământ sau pentru lipsa discernământului, atunci când acest contract s-a încheiat în 

formă autentică. Nu susţin că nu ar fi posibilă anularea, ci doar că este mult mai dificil decât în 

situaţia în care contractul ar fi constatat printr-un înscris sub semnătură privată. 

În al doilea rând, s-a dorit ca acest contract să aibă clauze clare, redactate de un 

profesionist al dreptului, de un notar public, care, în plus, să explice părţilor care sunt drepturile 

şi care sunt obligaţiile lor, dar mai ales să le informeze cu privire la consecinţele neexecutării 

obligaţiilor asumate prin contract. 

În al treilea rând, s-a avut în vedere faptul că au fost situaţii în practică în care s-a 

constatat nulitatea contractului de întreţinere pe motiv că una dintre părţi a crezut că încheie un 

anumit act juridic, iar cealaltă a considerat că încheie un alt act juridic. Cazul clasic este acela în 

care una dintre părţi a crezut că încheie un contract de vânzare sau un contract de rentă viageră, 

iar cealaltă parte a crezut că încheie un contract de întreţinere (erorr in negotium). S-a 

considerat că astfel de situaţii se vor întâlni foarte rar în practică în condiţiile în care contractul 

se încheie în formă autentică.  

Nu în ultimul rând, ne-am gândit şi la debitorul întreţinerii şi acesta nu trebuie să fie 

considerat un paradox. De vreme ce încheie un contract de întreţinere cu persoane în vârstă, 

debitorul întreţinerii doreşte să aibă un anumit conform determinat de faptul că a încheiat un 

contract pe deplin valabil. Acest confort decurge din faptul că un profesionist al dreptului 

neutru în raport cu părţile – respectiv,notarul public - a verificat împrejurarea dacă cel cu care 

încheie contractul, în speţă, creditorul întreținerii, are discernământ, ştie ce fel de contract 

încheie, a înţeles ce drepturi şi ce obligaţii va avea în continuare, etc. 

O altă chestiune care a trebuit să fie reglementată este cea privitoare la întinderea 

obligaţiei pe întreţinere.  

Prima chestiune care trebuie lămurită este cea referitoare la conţinutul obligaţiei de 

întreţinere.  
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După cum este cunoscut, şi anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil existau în 

practică anumite elemente care deveniseră clasice cu privire la obligaţia debitorului întreţinerii 

de a asigura hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, medicamente, asistenţă medicală. De 

asemenea, părţile menţionează şi faptul că, atunci când e vorba de întreţinerea viageră, există 

obligaţia pentru debitorul întreţinerii de a-l înmormânta pe creditor şi de a-i face pomenirile 

potrivit obiceiului locului. De aceea, în Noul Cod civil (art. 2.257 alin.2 şi 3) se prevede că 

debitorul este obligat în special să-i asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, 

menaj, folosinţa unei locuinţe corespunzătoare, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală 

pe timpul cât va trăi, iar în cazul în care întreţinerea are caracter viager sau atunci când 

creditorul decedează în cursul duratei contractului, debitorul are obligaţia să îl înmormânteze. 

Enumerarea prestaţiilor este exemplificativă, părţile putând să prevadă şi alte obligaţii pe care şi 

le asumă debitorul întreţinerii. 

Accentuez în mod deosebit caracterul exemplificativ al enumerării, pentru că deja am 

observat că au fost exprimate opinii în literatura de specialitate în sensul că textul este deficitar 

pentru că nu se face nicio referire la asigurarea nevoilor spirituale, culturale, ale creditorului 

întreţinerii, cu deosebire pentru situaţia în care acesta este intelectual. Nu considerăm că 

reglementarea ar fi deficitară nimic nu împiedică părţile ca pentru acest caz particular să 

prevadă în contractul de întreţinere şi anumite obligaţii care să vizeze acest aspect. Noi ne-am 

oprit la acele obligaţii care se regăsesc în mai toate contractele de întreţinere, dar, repet, nimic 

nu împiedică părţile să nuanţeze contractul în funcţie de situaţia concretă.  

Legat de conţinutul obligaţiei de întreţinere, aş dori să mă opresc asupra unei chestiuni 

importante, văzând numeroasele probleme din practica judecătorească, şi anume chestiunea 

locuinţei. Uneori, obligaţia asigurării locuinţei nu există. De ce? Pentru că atunci când încheie 

contractul, creditorul întreţinerii îşi poate rezerva dreptul de abitaţie viageră sau dreptul de 

uzufruct viager sau pur şi simplu rămâne proprietar al unei locuinţe care nu formează obiectul 

contractului de întreţinere (de exemplu, creditorul întreţinerii înstrăinează un alt bun imobil sau 

un bun mobil ori plăteşte o sumă de bani). În astfel de situaţii nu există obligaţia asigurării unei 

locuinţe corespunzătoare, dar în alte situaţii, fără îndoială, una dintre obligaţiile importante care 

incumbă debitorului întreţinerii este asigurarea unei locuinţe. 

O altă chestiune legată de conţinutul contractul de întreţinere a reprezentat-o aceea de a 

şti amplitudinea acestei obligaţii, pentru că una este să se indice, cu titlu generic, faptul că 

trebuie să i se asigure creditorului hrană, asistenţă medicală, medicamente, ş.a.m.d. şi alta este 

de a şti care va fi valoarea, nivelul acestor prestaţii? Aceasta este o chestiune esenţială pe care a 

trebuit, de asemenea, să o reglementăm pentru ca, în practică, au fost numeroase situaţii în care 

s-a pus şi această problemă. Astfel, creditorul întreţinerii s-a plâns de faptul că hrana nu este 

corespunzătoare pentru prestaţia pentru care el a realizat-o în baza contractului respectiv şi, 

desigur, am pornit de la ideea că nu în toate contractele de întreţinere valoarea bunului 

înstrăinat (capitalul, cum i se spune) este aceeaşi. De aceea, s-a prevăzut în art. 2.257 alin. 1 

faptul că debitorul întreţinerii datorează creditorului prestaţii stabilite în mod echitabil, ţinându-

se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială anterioară a creditorului.  

Din acest punct de vedere, s-a luat în considerare faptul că atunci când creditorul 

plăteşte, de exemplu, 500.000 de euro, este cât se poate de firesc să se menţioneze în contractul 

de întreţinere faptul că debitorul întreţinerii este obligat să asigure un anumit tip de hrană, că în 
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cazul în care creditorul întreţinerii s-ar îmbolnăvi ar trebui să fie tratat la cele mai consacrate 

clinici din ţară sau chiar din străinătate ş.a.m.d. Dimpotrivă, este greu de crezut că astfel de 

obligaţii s-ar regăsi într-un contract de întreţinere în temeiul căruia creditorul a înstrăinat o casă 

din mediul rural care valorează 10.000 de lei. 

Chestiunea legată de condiţia socială anterioară a creditorului ne-a fost inspirată de 

acele speţe în care creditorul, intelectual fiind, a solicitat să i se asigure anumite bunuri care ţin 

de nevoile sale spirituale, cum ar fi cărţi, filme, reviste, posibilitatea de a merge la concerte, la 

spectacole ş.a.m.d., lucruri care sunt cât se poate de fireşti ţinând seama de calitatea de 

intelectual a creditorului. În general, s-a urmărit ca după încheierea contractului de întreţinere, 

creditorului să i se asigure cam aceleaşi condiţii de viaţă pe care le-a avut şi anterior 

momentului încheierii contractului. 

A mai fost prevăzut încă un aspect, care s-a regăsit mai puţin în practica judecătorească, dar 

am considerat că este util. În scopul protecţiei creditorului întreţinerii, art. 2257 alin. 5 NCC 

prevede: „Clauza prin care creditorul întreţinerii se obligă la prestarea unor servicii este 

considerată nescrisă.” Dacă ar fi stipulată o astfel de clauză (de exemplu, creditorul întreţinerii ar 

avea obligaţia de a-l îngriji pe copilul debitorului întreţinerii şi/sau de a-l medita pe acesta) nu ne-

am mai afla în prezenţa unui contract de întreţinere, care presupune că doar debitorul întreţinerii se 

obligă să efectueze anumite prestaţii, iar nu şi invers. Nu are importanţă dacă beneficiarul 

serviciilor la care s-a obligat creditorul prin contractul de întreţinere este debitorul întreţinerii sau 

un terţ. Caracterul nescris al clauzei presupune că acea clauză nu poate produce niciun efect 

juridic, nu va fi luată în considerare (se poate face abstracţie de ea ca şi când nu ar exista), fără însă 

ca aceasta să afecteze contractul de întreţinere în ansamblul său. 

De asemenea, şi în materia contractului de întreţinere, se regăseşte un text, care se 

subsumează unui principiu care l-am avut în vedere la elaborarea Noului Cod civil, respectiv 

protecţia creditorilor. Dacă acest Cod civil este citit cu bună-credinţă, se observă că din punct 

de vedere juridic s-a încercat să se facă foarte multe pentru creditori. România este o ţară în 

care nu este tocmai bine să fii creditor şi de aceea s-a urmărit să li se creeze creditorilor o 

situaţie cât mai bună din punct de vedere juridic. 

Pentru că au existat discuţii în literatura de specialitate şi în jurisprudenţă cu privire la 

posibilitatea de a se intenta acţiunea oblică sau acţiunea revocatorie (pauliană), chestiunea a fost 

în mod clar reglementată. S-a prevăzut că atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 

lege, deşi avem de-a face cu un contract cu un pronunţat caracter intuitu personae, se poate 

folosi atât acţiunea oblică, cât şi acţiunea pauliană. S-au avut în vedere, în primul rând, situaţii 

în care, ca urmare a încheierii contractului de întreţinere, creditorul întreţinerii - înstrăinând 

bunul care formează obiectul contractului - îşi creează sau îşi măreşte starea de insolvabilitate. 

De asemenea, pot exista situaţii în care creditorul întreţinerii este îndreptăţit să primească la o 

sumă de bani în locul întreţinerii şi acesta ezită să primească suma de bani respectivă ceea ce 

creează dificultăţi creditorilor săi ori ipoteze în care, pentru a nu putea fi urmărit de creditorii 

săi, debitorul întreţinerii se obligă să efectueze prestaţii disproporţionate în raport cu obligaţia 

de întreţinere pe care şi-a asumat-o. Poate cel mai des întâlnit caz în practică a fost acela în care 

în urma unui partaj în cadrul căruia singurul bun era un bun imobil atribuit unuia dintre 

copartajanţi şi acesta a fost obligat la sultă, imediat după ce i s-a atribuit bunul a încheiat un 

contract de întreţinere în condiţiile în care el nu mai avea nicio sumă de bani sau alte bunuri 
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pentru a-i plăti celuilalt copartajant sultă; într-o asemenea situaţie, copartajantul îndreptăţit la 

plata unei sume de bani a putut să atace un astfel de contract de întreţinere prin acţiunea 

pauliană. Sunt doar câteva exemple din practica judecătorească. 

O altă chestiune care a fost tranşată în Noul Cod civil într-un mod clar şi care, de 

asemenea, este destul de des întâlnită în practică, este înlocuirea întreţinerii prin rentă, materie 

în care au existat multe ezitări în doctrină şi în jurisprudenţă.  

Ce se întâmplă în ipoteza în care părţile nu se mai înţeleg? Este o situaţie similară celei 

de la divorţul din culpa ambelor părţi, în care niciunul dintre cocontractanţi nu poate spune că 

şi-a îndeplinit toate obligaţiile şi că doar cealaltă parte este de vină. Ambele recunosc cu 

onestitate că nu mai este posibil ca acest contract să fiinţeze sau debitorul întreţinerii îşi pierde 

capacitatea de muncă ori se îmbolnăveşte grav şi nu mai poate presta întreţinerea sau, mai rău 

decât atât, intervine decesul debitorului întreţinerii. În toate aceste situaţii contractul trebuie să 

se execute în continuare, dar trebuie adaptat la noile condiţii.  

Pentru că nu trebuie ca un contract de întreţinere să înceteze în astfel de situaţii, s-a 

prevăzut că atunci când prestarea întreţinerii nu se mai poate realiza din motive obiective (şi am 

oferit câteva exemple) sau atunci când debitorul întreţinerii decedează, dacă nu intervine o 

înţelegere între părţi, la cererea oricăreia dintre ele, fie şi numai temporar, instanţa poate să 

înlocuiască întreţinerea natură cu plata unei sume de bani corespunzătoare.  

Ce observaţii sunt de făcut aici? În primul rând, s-a prevăzut posibilitatea intervenirii 

unei înţelegeri între părţi pentru că s-a observat că în practică există situaţii în care, de exemplu, 

a decedat debitoarea întreţinerii (o doamnă care avea 50 de ani), creditoarea întreţinerii avea 70 

de ani, iar creditoarea întreţinerii a acceptat ca, într-o asemenea situaţie, în continuare 

întreţinerea să fie asigurată de către sora debitoarei întreţinerii, care era unica moştenitoare a 

acesteia şi pe care o cunoştea, făcea parte din aceeaşi familie, într-un sens mai larg al 

cuvântului. De ce într-o asemenea situaţie să nu fiinţeze contractul în acest mod?  

De asemenea, există posibilitatea ca temporar sarcina întreţinerii să fie preluată de o altă 

persoană decât debitorul întreţinerii. De exemplu, debitorul întreţinerii este militar şi se 

deplasează pentru 6 luni într-o misiune în străinătate sau este student şi urmează cursurile 

facultăţii într-o altă localitate ori este masterand şi urmează cursurile unui master în străinătate. 

În aceste situaţii şi în altele similare obligaţia de întreţinere ar putea fi preluată, de exemplu, de 

părinţii debitorului întreţinerii, însă numai dacă există acordul creditorului întreţinerii. Textul de 

lege este foarte clar, în sensul că dacă nu intervine o înţelegere între părţi, nu se poate presta 

întreţinerea de o altă persoană fără acordul creditorului.  

Dacă această înţelegere nu s-a putut realiza, atunci soluţia este aceea a transformării 

întreţinerii într-o sumă de bani corespunzătoare. Cel mai important cuvânt din acest text este 

acesta - ”corespunzătoare”, pentru că acest cuvânt are în vedere faptul că, spre deosebire de 

renta viageră unde suma este fixă, în cazul întreţinerii suma care se substituie obligaţiei 

întreţinerii este una variabilă şi ea poate fi mărită sau poate fi redusă în funcţie de împrejurările 

concrete, în funcţie de conţinutul obligaţiei de întreţinere şi, cu deosebire, de elementele care ţin 

de asigurarea hranei şi asigurarea asistenţei medicale. În aceste cazuri contractul de întreţinere 

poate demonstra cât de „aleatoriu” este într-un caz sau în altul, pentru că uneori creditorul nu se 

îmbolnăveşte sau se îmbolnăveşte o singură dată şi este ultima dată, iar alteori, în cazul altor 
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contracte, creditorul trebuie supus unor intervenţii chirurgicale complicate, unor tratamente 

îndelungate ş.a.m.d., situaţii în care debitorul va trebui să suporte toate aceste costuri. 

În fine, problema cu cel mai mare impact în practică este cea referitoare la încetarea 

contractului de întreţinere. Aici sunt două elemente care au fost rezolvate într-un anumit mod şi 

simt nevoia să ofer anumite explicaţii.  

În primul rând, art. 2.263 NCC prevede că atunci când comportamentul celeilalte părţi 

face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat 

poate cere rezoluţiunea. 

Acest text a fost inspirat din unele situaţii din practica judecătorească, în care 

întreţinerea a fost prestată în condiţii ireproşabile, strict material vorbind, adică i s-a asigurat 

creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente ş.a.m.d. şi nu i se poate reproşa 

nimic din acest punct de vedere debitorului întreţinerii, dar acesta din urmă, cu ocazia vizitelor 

pe care le făcea la domiciliul creditorului întreţinerii a sustras bunuri ale acestuia şi a fost 

condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată. Sau, şi mai grav, deşi 

întreţinerea era asigurată din punct de vedere strict material, climatul pe care îl crea debitorul 

întreţinerii era unul de insecuritate, de stres, uneori creându-se condiţiile ca cel ce avea calitatea 

de creditor să se simtă în nesiguranţă, fiindu-i pusă în pericol chiar viaţa.  

Prestaţia de întreţinere implică atât o componentă materială, cât şi o componentă 

psihologică. În practica judiciară anterioară intrării în vigoare a NCC s-a reliefat faptul că 

noţiunea de întreţinere include multiple prestaţii, iar executarea corespunzătoare a obligaţiei de 

întreţinere, când izvorul ei este un contract, implică pe lângă prestaţia materială şi o 

componentă psihologică, dată de caracterul „intuitu personae” al contractului de întreţinere, 

care se întemeiază, în realizarea conţinutului său economic, pe un raport de încredere şi 

apropiere. 

Astfel, într-o speţă s-a reţinut că, „în cauză, conduita recurenţilor, dovedită cu 

hotărârile judecătoreşti depuse la dosar, care, în raporturile lor cu intimatul, s-au manifestat 

violent, a fost de natură a-i crea creditorului un real sentiment de stres, de insecuritate şi chiar 

temerea că habitatul intolerabil creat de fiul său şi soţia acestuia, faţă de vârsta sa înaintată şi 

starea precară de sănătate, ar putea avea influenţă asupra vieţii sale. Raportat la aceste 

împrejurări, dispoziţiile art. 1020 C.civ.anterior au fost corect aplicate în cauză, deoarece nu 

se poate reţine că în culpă de neexecutarea obligaţiei de întreţinere este creditorul, care fiind 

în mod repetat victima actelor de violenţă exercitate de debitori, a refuzat comunicarea cu 

aceştia.” 

De asemenea, un alt element, oarecum inedit, este cel referitor la împrejurarea că atunci 

când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea în condiţii conforme bunelor 

moravuri şi în al doilea rând, atunci când neexecutarea obligaţiei este fără justificare sau cum îi 

spuneam noi în mod curent, culpabilă, atunci rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de 

instanţă. Dispoziţiile privitoare la rezoluţiunea unilaterală sau denunţarea unilaterală a 

contractului sau pactul comisoriu nu sunt aplicabile în acest caz, orice clauză contrară fiind 

considerată nescrisă. Aici sunt necesare unele explicaţii. 
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De ce există această derogare de la regimul juridic al rezoluţiunii, câtă vreme, aşa cum 

aţi observat, rezoluţiunea a devenit o figură juridică extrem de flexibilă în Noul Cod civil, în 

sensul că, pe lângă rezoluţiunea judiciară, există rezoluţiunea unilaterală, pactele comisorii?  

În această materie, textul de lege a fost formulat astfel, pentru că în urma lecturării 

diverselor hotărâri judecătoreşti am constatat că au fost foarte multe situaţii în care soluţiile în 

materia rezoluţiunii contractului de întreţinere pentru neexecutarea obligaţiilor au fost extrem 

de eterogene. Nu de puţine ori am întâlnit în practica publicată situaţii în care judecătoria a dat 

o anumită soluţie, tribunalul a pronunţat o soluţie diametral opusă, curtea de apel a confirmat 

soluţia judecătoriei ori judecătoria şi tribunalul au pronunţat aceeaşi soluţie, iar curtea de apel a 

dat o soluţie diametral opusă. S-a apreciat că numai instanţa de judecată trebuie să aibă puterea 

de a decide rezoluţiunea contractului, care este o sancţiune foarte gravă, luând în considerare şi 

faptul că, urmare a rezoluţiunii, bunul se reîntoarce în patrimoniul creditorului întreţinerii, iar 

acesta nu are obligaţia să restituie contravaloarea întreţinerii. Aşadar, s-a considerat că este 

firesc ca într-o astfel de situaţie numai instanţa de judecată să se pronunţe, nu şi creditorul 

întreţinerii care să determine încetarea contractului printr-o simplă denunţare unilaterală.  

Mai este un aspect asupra căruia aş dori să mă opresc, care este legat de contractul de 

întreţinere, dar este reglementat în materia succesiunilor. Este vorba de art. 1.091 alin. 4, care 

este creat pe structura fostului articol 845 din Codul civil de la 1864, însă există o modificare, 

ce include şi contractul de întreţinere. Potrivit art. 1091 alin. 4 „Până la dovada contrară, 

înstrăinarea cu titlu oneros către un descendent ori un ascendent privilegiat sau către soţul 

supravieţuitor este prezumată a fi donaţie dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, 

uzului ori abitaţiei sau în schimbul întreţinerii pe viaţă ori a unei rente viagere. Prezumţia 

operează numai în favoarea descendenţilor, ascendenţilor privilegiaţi şi a soţului 

supravieţuitor ai defunctului, dacă aceştia nu au consimţit la înstrăinare.” 

Situaţia cea mai des întâlnită în practică este aceea în care părinţii au doi copii şi doresc 

să-l favorizeze pe unul dintre ei. Pentru aceasta încheie un contract de întreţinere în temeiul 

căruia înstrăinează principalul bun pe care îl au părinții respectivi - casă cu terenul aferent de la 

țară, de exemplu, sau apartamentul de la oraș.  

În condiţiile în care celălalt copil este moştenitor rezervatar, încheindu-se un contract de 

întreţinere, care este un contract cu titlu oneros, s-ar ajunge în situaţia că, în momentul 

decesului creditorilor întreţinerii, constatându-se că în masa succesorală nu sunt bunuri sau în 

orice caz sunt bunuri de valori nesemnificative, celălalt copil nu ar avea practic ce anume să 

moştenească. 

Suntem la curent cu ceea ce se întâmplă în foarte multe zone ale ţării, în care contractul 

de întreţinere a fost folosit pentru a se eluda normele care ocrotesc rezerva succesorală, şi de 

aceea art. 1.091 alin. 4 consacră o prezumţie relativă de donaţie. Este o prezumţie relativă, iar 

nu o prezumţie absolută, ceea ce înseamnă că, dacă acest contract de întreţinere a fost încheiat 

în mod sincer, nu va fi nicio problemă, se va face această dovadă şi evident se va aplica regimul 

juridic aferent contractelor cu titlu oneros.  

Dacă însă nu se va putea răsturna această prezumţie, se consideră că ne aflăm în 

prezenţa unui contract de donaţie şi se vor aplica regulile care, în cazul care l-am exemplificat, 

vizează protecţia moştenitorului rezervatar.  
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Textul de lege citat este cât se poate de echilibrat, cred eu, pentru că în teza a doua se 

prevede că acel moştenitor rezervatar care a consimţit la încheierea acelui contract de întreţinere 

nu poate să se prevaleze de această prezumţie de donaţie. Cazul clasic este acela în care, în 

cadrul unei familii, părinţii aflaţi spre finalul vieţii şi aflaţi în dificultate îi cheamă pe cei doi 

copii pentru a rezolva problemele ce ţin de îngrijirea lor. Unul se arată dispus să-i ajute, celălalt, 

dintr-un motiv sau altul, poate obiectiv, se derobează de aceste obligaţii. Este firesc ca fiind o 

chestiune de familie aici, dacă celălalt consimte la încheierea unui astfel contract - şi aici va fi 

foarte important pentru notarii publici să invite inclusiv o astfel de persoană să participe la 

încheierea acelui contract, adică să îşi dea consimţământul cu acel prilej sau printr-un act 

separat (nu există nicio cerinţă de formă imperativă sub acest aspect)-, aceasta ar conduce la 

rezolvarea eventualelor probleme care ar putea să apară în viitor. 

Ultima problemă la care aş vrea să mă refer foarte pe scurt este cazul special de revocare 

a contractului de întreţinere.  

Potrivit art. 2260 „(1) Contractul de întreţinere este revocabil în folosul persoanelor 

cărora creditorul întreţinerii le datorează alimente în temeiul legii dacă, prin efectul 

contractului, el s-a lipsit de mijloacele necesare îndeplinirii obligaţiei de a asigura alimentele. 

(2) Revocarea poate fi cerută chiar dacă nu există fraudă din partea debitorului întreţinerii şi 

indiferent de momentul încheierii contractului de întreţinere. (3) În loc să dispună revocarea 

contractului, instanţa de judecată poate, chiar şi din oficiu, însă numai cu acordul debitorului 

întreţinerii, să îl oblige pe acesta să asigure alimente persoanelor faţă de care creditorul are o 

astfel de obligaţie legală, fără ca în acest mod să fie diminuate prestaţiile datorate creditorului 

întreţinerii.” 

Acest caz special de revocare este inspirat din Codul elveţian al obligaţiilor şi are drept 

scop rezolvarea unei probleme delicate, respectiv aceea în care creditorul întreţinerii, 

înstrăinând unul sau mai multe bunuri ori plătind o sumă de bani în schimbul întreţinerii, nu 

mai poate asigura nici măcar alimente acelor persoane faţă de care este obligat potrivit legii. De 

exemplu, creditorul are obligaţia de a asigura întreţinere (în temeiul legii, iar nu în temeiul unui 

contract) unui frate al său aflat în nevoie şi ca urmare a încheierii contractului de întreţinere cu 

un terţ nu-i mai poate asigura fratelui nici măcar alimente. Aşadar, este vorba de alimente, iar 

nu de întreţinere. După cum este cunoscut, obligaţia de întreţinere are un conţinut mai complex 

(Art. 530 alin.1 NCC prevede că „Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea 

celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire 

profesională.”), asigurarea hranei fiind doar una dintre componentele obligaţiei de întreţinere, 

însă în niciun caz singura. 

Spre deosebire de dreptul comun, unde pentru a se admite acţiunea revocatorie 

(pauliană) este necesar să se facă dovada fraudei, acest caz special permite revocarea 

independent de orice fraudă, deci inclusiv în acele situaţii în care debitorul întreţinerii nu a 

cunoscut faptul că prin încheierea contractului de întreţinere creditorul întreţinerii este lipsit de 

mijloacele necesare pentru a asigura alimente celor cărora le datorează în temeiul legii. Mai 

mult decât atât, nu are importanţă cât timp a trecut de la încheierea contractului de întreţinere, 

revocarea putând interveni oricând pe parcursul derulării contractului de întreţinere. 
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În alin. 3 al art. 2.260 NCC s-a prevăzut posibilitatea pentru instanţa de judecată, 

investită cu o cerere de revocare a contractului de întreţinere, de a respinge o astfel de cerere şi, 

obţinând acordul debitorului întreţinerii, să dispună obligarea acestuia din urmă să asigure el 

însuşi alimente persoanelor faţă de care creditorul are o astfel de obligaţie legală. Dacă 

debitorul întreţinerii va fi obligat să asigure alimente, această nouă obligaţie pe care şi-o asumă 

nu trebuie să afecteze, în conţinutul său, obligaţia de întreţinere faţă de creditorul întreţinerii. 

Altfel spus, nu este admisibil ca debitorul întreţinerii să reducă prestaţiile la care s-a obligat faţă 

de creditorul întreţinerii pe motiv că şi-a asumat şi obligaţia de a asigura alimente unei alte 

persoane faţă de care creditorul întreţinerii are anumite obligaţii potrivit legii. 

Ni s-a părut a fi o soluţie ingenioasă, interesantă şi este situată la limita dintre drept şi 

morală, ţinând seama de faptul că, repet, este vorba de asigurarea alimentelor.  

Cam acestea ar fi chestiunile pe care mi le-am propus să vi le înfăţişez, sunt convins că 

o să fie şi întrebări şi, în măsura în care pot, răspund cu cea mai mare plăcere.  

Vă mulţumesc.  

             

Monica Livescu: Mulțumim, domnule 

profesor. Suntem onorați să aflăm că 

astăzi am ascultat o primă expunere 

publică pe tema contractului de 

întreținere. Prin urmare este o 

oportunitate și o șansă pentru toți 

participanții să afle care sunt opiniile 

doctrinare, chiar ale unui membru al 

comisiei de redactare a Noului Cod civil. 

Contractul de întreținere primind o 

reglementare nouă, evident că 

reglementarea nu poate să fie decât benefică și în condițiile în care este  un contract extrem de 

utilizat în practică.  

(...) 

În măsura în care aveți întrebări pe această problemă, vă rog să nu ezitați a le adresa 

invitatului nostru.   

 

 

            Intrebare din partea participantilor(2): 

Bună ziua, referitor la întinderea obligației de întreținere aș avea o întrebare. Ce se întâmplă în 

ipoteza în care, la momentul încheierii contractului, creditorul întreținerii avea o locuința 

proprietate personală în afară de cea care făcea obiectul contractului și după aceea o 

înstrăinează? 

Are debitorul obligației de întreținere și această obligație de a asigura folosința unei locuințe, pe 

parcurs? Ce se întâmplă în cazul în care creditorul o înstrăinează, printr-un act cu titlu oneros, 

prin fapta sa proprie, eventual  rămâne fără locuință? 
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Romeo Radu Popescu: 

Creditorul întreţinerii va trebui să-i asigure folosinţa 

unei locuinţe corespunzătoare. În momentul când s-a 

încheiat contractul, creditorul întreţinerii şi-a dorit să 

locuiască singur în acea locuinţă, dar asta nu 

înseamnă că pe toată perioada contractului îşi va 

dori acelaşi lucru, adică sunt frecvente situaţiile în 

care, bunăoară, creditorul locuieşte în Bucureşti sau 

în Râmnicu-Vâlcea, după care îşi doreşte să se 

stabilească undeva la ţară, la propunerea celuilalt. 

Deci nu trebuie să pornim de la ideea că, dacă în 

momentul acela locuia în acel apartament, este 

„condamnat” să stea acolo până la deces.            

            

 

 

             Intrebare din partea participantilor(3): Nu, nu mă refer la această situație în care ar 

vrea să se mute, tot pe cheltuiala sa. Dar în cazul în care el înstrăinează ar putea spune că nu 

mai are locuință și creditorul obligației de întreținere să trebuiască să îi asigure și locuința și 

folosința acelei locuinței? 

 

            Romeo Radu Popescu: 

Trebuie să-i asigure şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare, nu este menţionat 

nicăieri faptul că, atunci când se încheie contractul de întreţinere, creditorul întreţinerii nu 

trebuie să îşi mai reţină niciun bun în patrimoniu sau o sumă de bani.  

Sunt multe situaţiile în care atunci când se încheie contractul de întreţinere se 

înstrăinează un bun, iar debitorul întreţinerii se obligă să-i asigure atât întreţinerea, cât şi o sumă 

de bani cu titlu de rentă viageră, mai ales în acele situaţii în care creditorul întreţinerii nu are 

pensie sau are o pensie simbolică şi are şi el nevoie să-şi cumpere o carte, un ziar, o îngheţată 

ş.a.m.d. Nu trebuie să stea să i se dea câte un bănuţ în fiecare zi sau în fiecare lună, acesta este 

scopul pentru care se recurge la o astfel de soluţie.  

Asigurarea locuinţei este o chestiune care ţine de natura obligaţiei de întreţinere, iar nu 

de esenţa acesteia.  

De esenţa obligaţiei de întreţinere este asigurarea hranei, nu exista întreţinere fără 

asigurarea hranei, dar în privinţa asigurării unei locuinţe corespunzătoare lucrurile trebuie 

privite în mod nuanţat, depinde de situaţia concretă. În situaţia prezentată de dumneavoastră nu 

putem spune că cel care şi-a înstrăinat un alt bun, în speţă o altă casă, nu ar mai avea dreptul să i 

se mai asigure o locuinţă corespunzătoare în baza contractului de întreţinere; şi în codul civil se 

prevede că debitorul trebuie să asigure, printre altele, folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. 

Aceasta este una dintre componentele clasice ale obligaţiei de întreţinere. 
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Eu am spus că pot fi situaţii în care nu este nevoie de aşa ceva pentru că atunci când îţi 

rezervi dreptul de uzufruct, de abitaţie, când ai o altă locuinţă, ca în exemplu dumneavoastră, nu 

este nevoie. Dar dacă se creează o astfel de nevoie, sigur că va trebui îndeplinită această 

obligaţie. Vă dau un alt exemplu, din păcate de sezon: creditorul întreţinerii locuieşte undeva la 

ţară şi locuinţa respectivă este distrusă din cauza inundaţiilor. Nu putem spune că în situaţia 

aceasta nu va trebui să îi asigure locuinţă. 

Intrebare din partea participantilor: 

Nu mă refeream la cazul în care locuința este distrusă, ci la cazul în care avea o locuință, 

a înstrăinat-o și.... 

   

 

Valeriu Stoica: ...Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, cu alte cuvinte, dacă prin actul 

voluntar (n.n. persoana care adresat intrebarea: „exact”) al  creditorului întreținerii el își 

creează practic o nevoie nouă pe care nu o avea în momentul încheierii contractului de  

întreținere și aici cred că răspunsul depinde de ceea ce părțile au voit când au încheiat contractul 

de întreținere.    

Dacă au prevăzut expres, de exemplu, că 

nu face parte din întreținere și asigurarea   

folosinței locuinței, atunci asta este, dar 

dacă nu este o asemenea limitare expres 

prevăzută de părți, atunci dacă apare 

această nevoie la un moment dat, chiar 

dacă este creată printr-un act voluntar al 

creditorului întreținerii, până la urmă în 

mod normal ar trebui să fie asigurată. 

Repet numai dacă ar fi de la început în 

contract prevăzut că nu intră în 

conținutul obligației și asigurarea 

locuinței și atunci în asemenea situație 

nu datorează debitorul asigurarea locuinței.  

 

         Intrebare din partea participantilor(4) -  Se poate deroga de la prevederile art. 2257 ? 

 

         Valeriu Stoica:  

         Da, așa cum spunea mai devreme Romeo Popescu, asigurarea locuinței nu este de esența 

întreținerii, ci de natura întreținerii și ca urmare se poate deroga.            
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Marieta Avram: 

O singură completare. întrebarea 

colegei noastre are o bătaie mai lungă. 

De-a lungul exeperienței mele bancare 

mă tot gândesc la ipoteza în care vinde 

imobilul respectiv, ține banii în cont și 

solicită întreținere, constând în 

procurarea unei locuințe pe seama 

debitorului. Este corect? Asta e 

întrebarea pe care o pun eu domnului 

profesor. 

 

          Romeo Radu Popescu:  

           Este corect. Spre deosebire la obligaţia legală de întreţinere, unde trebuie să se reţină 

starea de nevoie, în cazul obligaţiei contractuale de întreţinere nu trebuie să ne aflăm într-o 

astfel de situaţie. Adică este posibil ca cineva să dorească şi desigur să aibă şi posibilităţi să îşi 

asigure un trăi confortabil şi având şi ceea ce să transmită cu titlu de capital. Evident că nu 

înseamnă că dacă mai are la bancă suficienţi bani, nu ar putea să încheie un contract de 

întreţinere. Întreţinerea se încheie pornindu-se uneori de la nevoi imediate, alteori de la 

potenţiale nevoi viitoare.   

Tot timpul îmi amintesc cum începea cineva un testament „ deşi încă tânăr şi în putere, 

însă neştiind ceea ce aduce ziua de mâine”- aşa începea testamentul. Cam aşa gândesc şi foarte 

mulţi oameni care încheie contracte de întreţinere şi cărora le face foarte mare plăcere, în 

special doamnelor mai în vârstă, să-şi gătească în continuare, să se ocupe de treburile 

gospodăreşti, pentru că cine nu ar fi bucuros să fie sănătos şi să poată să muncească. Nu cred că 

e mai bine să fii bolnav, să nu poţi să-ţi porţi singur de grijă. De aceea, nu trebuie să aibă nicio 

legătură faptul că cel care a încheiat contractul de întreţinere în calitate de creditor şi-a păstrat 

anumite bunuri, are anumite sume de bani ş.m.a.d. Transferul unuia dintre bunuri s-a făcut în 

scopul de a i se realiza anumite prestaţii, care nu i s-ar fi realizat.  

 

Intrebare din partea participantilor(5)  

Îmi permiteți să insist puțin. Ceea ce dorea să insiste colega mea și ceea ce a atins puțin doamna 

Marieta Avram este un element pe care l-am simțit când am citit prima dată Codul civil - că se 

insistă foarte mult pe elementul de echitate. Creditorul întreținerii într-un mod inechitabil își 

înstrăinează locuința pe care o avea, banii respectivi nu îi bagă în bancă, poate îi irosește și vrea 

să profite de înțelegerea „greșită” pe care o avea, de element echitabil pe care se baza debitorul 

întreținerii la început și astfel creditorul întreținerii va avea o obligație disproporționat mai 

mare, mult mult mai mare decât în momentul în care încheiase inițial contractul. 

(...) 
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Considerați că nu putem să mergem pe 

principiul echității și să interpretăm 

faptul că actiunea creditorului 

întreținerii n-ar trebui cumva 

cenzurată?   

 

  

Romeo Radu Popescu: (...) O să 

răspund printr-o altă întrebare. Ce ar fi 

echitabil în situaţia aceasta, să-l lăsăm 

pe creditor pe drumuri pentru că şi-a 

vândut casa şi nu şi-a gospodărit în 

mod corespunzător suma de bani respectivă? În momentul în care ai încheiat un contract de 

întreţinere, trebuie să te gândeşti la faptul că singurul lucru sigur este caracterul pronunţat 

aleatoriu.  

Elementul aleatoriu constă în durata incertă a vieţii creditorului, dar pot fi şi alte aspecte 

care ţin de caracterul aleatoriu. Astfel, se pot scumpi alimentele, medicamentele, asistenţa 

medicală, creditorul întreţinerii are nevoie de asistenţă medicală. Trebuie să plăteşti, asta este 

situaţia. Se poate întâlni şi situaţia inversă: se poate întâmpla ca cel care are calitatea de creditor 

să trăiască puţin, banii pe care îi primeşte cu titlu de pensie să fie suficienţi, să-şi poarte singur 

de grijă, ceea ce înseamnă că debitorul a primit un bun de o valoare foarte mare, iar întreţinerea 

este de o valoare redusă. Deci elementul aleatoriu trebuie să se regăsească în toate situaţiile. 

Când am redactat textele de lege nu am pornit cu prejudecata că trebuie să-l favorizam neapărat 

pe creditorul întreţinerii şi cred că dacă se citeşte textul cu atenţie se observă acest lucru.  

Deci nu ne-am gândit să-l favorizăm pe creditorul întreţinerii, dar faptul că, la un 

moment dat, el nu are nevoie de locuinţă şi ulterior se creează o astfel de nevoie, în lipsa unei 

prevederi contractuale contrare, din punctul meu de vedere, trebuie să i se asigure şi această 

prestaţie. 

            Valeriu Stoica: 

Aș mai adăuga ceva. Ați spus în nuanțarea întrebării colegei dumneavoastră că  s-ar 

putea ca părțile să nu aibă cunostințe juridice și să nu știe să redacteze contractul.  

Păi tocmai asta acum s-a remediat, pentru că forma autentică a contractului de 

întreținere face ca el, să fie dat unui specialist care trebuie să explice părților despre ce e vorba.   

(...) 

            Romeo Radu Popescu: 

Pot să apară lucruri şi mai complicate: de exemplu, creditorul suferă de o anumită 

afecţiune şi este obligat să locuiască într-o anumită zonă (de exemplu, zona Covasna este foarte 

sănătoasă pentru afecţiunile cardio-vasculare). În cazul în care creditorul trebuie să stea câteva 

luni sau poate chiar mai mult pentru a urma un anumit tratament, debitorul trebuie să îi asigure 
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locuinţa corespunzătoare, chiar dacă aceasta presupune cheltuieli suplimentare faţă de ceea ce 

se preconiza iniţial.  

Monica Livescu:  

            Salutăm prezența în sală a domului Huub Alberse din partea ambasadei Olandei, care a 

susținut această manifestare prin intermediul Societății de Științe Juridice, un proiect privind 

Noul Cod Civil despre care domnul Săvescu ne va spune mai multe, la fel și domnul Huub 

Alberse.    

             Dl. Huub Alberse - secretar Ambasada Olandei in Romania;   

 (traducere din limba engleza) 

 (...) Cooperarea dintre tarile noastre s-a 

intarit foarte mult.  

De ce ar fi Olanda interesată în 

sprijinirea unui astfel de proiect? De 

fapt cooperarea dintre cele doua țări 

datează cu mult timp în urmă, am putea 

să spunem din 1989 de când au existat 

foarte multe relații bilaterale. 

În acest răstimp sunt aici mai mult 300 

de organizații nonguvernamentale 

olandeze active în România și mai mult 

de 4000 de companii olandeze.  

De curând au existat unele controverse între România și Olanda în ceea ce privește 

mecanismul de verificare și cooperare și legate de aderarea României la Shenghen.  

Vreau să vă asigur că această poziție nu este împotriva României, ci este o poziție de 

îngrijorare în general a Olandei vis-a-vis de situația din Europa in general - si in special in 

aceasta perioada este crucial ca aceste tari sa coopereze. 

În aceste timpuri este foarte important pentru noi să cooperăm in domeniul integrarii 

Europene, inclusiv în domeniul justiției, domeniu în care Olanda si Romania coopereaza foarte 

strans.  Sunt mai multe proiecte  în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul 

National al Magistraturii, Ministerul Justitiei si cateva ONG, in special din domeniul justitiei.  

Toate acestea ajută integrarea sistemului juridiciar in Europa, iar aceasta este in 

beneficiul Romaniei, in beneficiul Olandei si in beneficiul Uniunii Europene in intregul sau. 

Aceasta ajuta la consolidarea increderii populatiei din intreaga Uniune Europeana, si 

ajută inclusiv diferite sectoare ale justitiei sa coopereze in probleme dificile - care depasesc 

granitele, asa cum si populatia trece liber granitele – in materie civila si in materie penala. 

Acest proiect si noul Cod civil ajută exact acest deziderat de integrare europeană (la 

nivelul sectorului justiției) și va urez mult succes la conferinta de astazi. Sper ca va ajuta la 
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implementarea codului. Sper ca tarile noastre vor continua sa lucreze impreuna pe astfel de 

probleme si va urez succes in anii care vor veni in implementarea noului Cod civil. Mulțumesc. 

Monica Livescu:  

Mulțumim și noi reprezentantului Ambasadei Olandei, d-lui Huub Alberse (...) Am să 

dau cuvântul domnului Andrei Săvescu, coordonatorul mai multor proiecte. 

           Andrei Săvescu: 

Bună ziua, sunt emoționat să fiu din nou la o 

conferință la Băile Olănești, sunt emoționat 

în special de prezența în calitate de speaker a 

domnului profesor Valeriu Stoica. 

Revedind la domnul profesor Stoica, da, am 

ascultat cu foarte mult interes expunerea, am 

reținut, mi-am notat cu semnele citării. (...) 

A spus ”nu există dificultăți în legătură cu 

aplicarea Noului Cod Civil”. O să-mi spuneți 

că poate am scos din context, e posibil, 

pentru că următoarele minute aproape o 

jumătate de oră au fost numai și numai 

dificultăți în legătură cu aplicarea a doar trei 

articole din codul civil. 

Eu aveam o listă de 16 chestiuni de discutat 

în legătură cu cele 3 articole puse în temă, 

mi-au rămas pe listă doua, restul au fost 

epuizate toate și...altele la care nu mă 

gândisem.  

Cele doua, la care o să vedeți unde doresc să ajung, pentru că nu doresc să-l provoc pe 

domnul profesor acum, să vă țin, dacă această clauză se poate face printr-un act juridic special, 

adică să fie o convenție special pentru inalienabilitate, care să aibă obiect declararea ca 

inalienabil a unui bun. Asta ar fi o discuție și a doua discuție, dacă se poate bloca funcționarea 

627 alin. 4, adică dacă se poate prevedea o limitare în timp de patru zile, să spunem. Adică 

termenul antecontractului este doua luni, dar pui o clauză de inalienabilitate, dar eu pun o 

clauza de inalienabiltate doar de patru zile, dacă acest lucru este posibil. Nu văd de ce nu, 

văzând textul, deși nu cred că acesta a fost spiritul legii. 

În final, aș vrea să vă adresez o invitație în legătura cu Noul Cod Civil. 

De asta am subliniat că sunt foarte multe lucruri interesante de discutat și există 

dificultăți în legatură cu Noul Cod Civil.  

Proiectul Nou Cod Civil, dezvoltat pe un site special dedicat: www.codulcivil.ro este 

susținut de către Consiliul Superior al Magistraturii, de către UNBR, de către patru universități, 

evident de către noi și este realizat cu sustinerea financiara importantă a Ambasadei Olandei. 
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 Ideea este ca noi, juriștii, să putem, nu să facem un Cod Civil adnotat online, ci să 

exprimăm puncte de vedere, chestiuni care ar fi de discutat online, pentru că, în mod sigur, fiind 

foarte mulți, noi cu toții, se vor ivi discuții din care profesorii vor putea să culeagă informații în 

legatură cu problemele ivite, care ne preocupă pe noi și vor putea să dea raspunsuri precise. 

Noi considerăm că această modalitate de angrenare a comunității juridice cu privire la 

Noul Cod Civil va putea fi un factor important pentru unificarea practicii judiciare, pentru că, 

după cum stiți, site-urile din grupurile juridice.ro sunt foarte citite de către magistrați.  (...) 

 

             

Valeriu Stoica: (...)Scurt, am să vă 

răspund la cele două întrebări. 

Prima intrebare: pe de o parte, din 

interpretarea celor trei articole care 

reglementează clauza de inalienabilitate 

rezultă că e vorba de testament sau de un 

contract translativ de proprietate în care 

poate fi tratată clauza.  

Dincolo de ceea ce spune legiuitorul ar 

trebui să ne întrebăm de ce a spus asta? 

Adică de ce nu se poate face o convenție 

specială prin care să se prevadă că un bun din patrimoniu este declarat ca inalienabil? Pentru că 

este vorba de diminuarea dreptului de gaj general al creditorilor chirografari, ori asta se poate 

face numai în cazuri deosebite și legiuitorul a spus când se poate face lucrul asta. 

Altfel, ar însemna că printr-o asemenea clauză cineva ar putea să își declare toate 

bunurile inalienabile, ceea ce nu este admisibil din punctul de vedere al dreptului pe care îl au 

creditorii chirografari. Gajul lor s-ar diminua, ar fi lipsit de conținut.  

Asta este prima chestiune. La a doua întrebare pe care ați pus-o, nu cred că se poate 

limita durata în care funcționează clauza subînțeleasă de inalienabilitate pentru că legiuitorul a 

vrut să, cum să spun, din motive de echitate, să-l împiedice pe cel care transmite bunul să-l 

transmita altei persoane și în felul acesta să-l prejudicieze pe cel care a fost dobânditorul real al 

bunului. 

 De asta am și spus că e vorba de o prezumție juris et de jure și nu cred că se poate 

deroga de la acesta, dar pot exista evident și alte opinii. 

În orice caz întrebările sunt pertinente, pentru că se referă la două chestiuni care sunt 

foarte importante în legătură cu această clauză. (...) 
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Monica Livescu:   (...) Înainte de a 

trece la următorul punct al conferinței 

noastre am să vă atrag atenția și am să 

vă rog să verificați în mapele 

dumneavoastră, că există un formular 

de evaluare standard pentru acest gen 

de conferințe, pe care am rugămintea 

să îl completați. El reprezintă o 

oglindă obiectivă din partea 

dumneavoastră a ceea ce s-a întâmplat 

aici și ceea ce încercăm să facem și în 

viitor.  

De aceea, orice sugestii și aprecieri 

sincere, chiar și critice, le așteptăm dacă sunt necesare. Vă rog să le consemnați în formular și 

să le predați la secretariatul din hol, care va strânge aceste formulare, vom face o sinteză a 

concluziilor și vom ține cont de ele.  

Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a contribui și dumneavoastră la ceea ce 

înseamnă eficiența muncii noastre în acest gen de conferințe de formare profesională continuă. 

 

          Monica Livescu 

          (...)  

          Am să punctez doar ceea ce mi-am propus sa abordez pentru aceasta conferinta: o tema 

legata de o institutie absolut noua pe care o aduce noul Cod civil - locuinta de familie. 

           (...) E o oră întârziată, pentru că dezbaterile, prelegerile, toate au fost deosebit de 

interesante. Avand in vedere ca voi transmite participantilor un material scris,  astăzi voi ridica 

doar câteva întrebări pe tema aleasa, ca subiect de reflectie. 

          Motto-ul  sub care mi s-a parut potrivit a analiza subiectul in discutie ar fi  aprecierea pe 

care o face Prof.univ.dr. Irineu Ion Popa (n.n. IPS Irineu este in acelasi timp Mitropolitul 

Olteniei) in lucrarea “Substanta morala dreptului” : 

“Dreptul, ca dar divin oferit omului pentru sine si pentru altii, nu izvoraste  din exterior, ci din 

adancurile pline de taina ale fiintei sale. Scopul lui este de a reglementa raporturile sociale si 

de a determina o schimbare calitativa in viata umana, pentru ca omul sa ajunga la scopul final 

al chemarii sale personale“. “Dreptul rupt de morala ar putea cel mult realiza o ordine in 

convietuire, nu o perfectiune in viata (…) Daca dreptul nu este pentru om, atunci e o simpla 

ordine indiferenta, numai pentru sine, ca o statuie oarba, incolora, rece, frumoasa, mandra si 

majestuoasa”.    

 

          Am ales aceasta tema nu numai fata de noutatea reglementarii, ci mai ales pentru ca 

prima reactie pe care mi-au generat-o dispozitiile care reglementeaza aceasta notiune a fost 

aceea de a ma gandi la o posibila neconstitutionalitate a lor si o neconformitate cu dispozitiile 

Conventiei Europene a Drepturilor Omului din perspectiva atingerii aduse dreptului de 

proprietate. 

         Pentru a putea discuta asupra  acestei perspective vom analiza pe scurt care este aceasta 

reglementare.   
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        Noul cod civil aduce o reglementare cu totul noua, fara precedent in legislatia anterioara,   

in ceea ce priveste  protectia locuintei familiei, precum si a bunurilor care o mobileaza sau 

decoreaza. 

 

       Sediul materiei: 

 

       Art. 321 Cod civil: 

(1) Locuinta familiei este locuinta comuna a sotului sau, in lipsa, locuinta sotului la care se 

afla copiii. 

(2) Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara, in conditiile legii, a unui 

imobil ca locuinta a familiei, chiar daca nu este proprietarul imobilului.” 

 

      Art.322. Regimul unor acte juridice 

(1) Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar 

exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia 

acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. 

(2) De asemenea, un soţ nu poate deplasa din locuinta bunurile ce mobilează sau decorează 

locuinţa familiei şi nu poate dispune de acestea fără consimţământul scris al celuilalt soţ. 

(3) În cazul în care consimţământul este refuzat fără un motiv legitim, celălalt soţ poate să 

sesizeze instanţa de tutelă, pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului. 

(4) Soţul care nu şi-a dat consimţământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen 

de un an de la data la care a luat cunoştinţă despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data 

încetării regimului matrimonial. 

(5) În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară, soţul care nu şi-a dat consimţământul nu 

poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soţ, cu excepţia cazului în 

care terţul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuinţă a familiei. 

(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător actelor încheiate cu încălcarea 

prevederilor alin. (2). 

 

         Legislatie comparata: 
         Notiunea similara este consacrata in  art. 213-215 Codul civil francez ; art. 401-413 Codul 

civil al provinciei Quebec, in dreptul britanic exista o reglementare asupra “matrimonial home 

rights" prin Family LawAct din 1996. 

 

         Aplicarea in timp in raport de legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul civil: 

         Art. 27 Indiferent de data incheierii casatoriei in ceea ce priveste relatiile lor personale si 

patrimoniale, sotii sunt supusi  dispozitiilor Codului civil de la data intrarii sale in vigoare. 

         Art. 30  Dispozitiile art.322 din Codul civil sunt aplicabile si in cazul casatoriilor in fiinta 

la data intrarii in vigoare a Codului civil, daca actele de dispozitie asupra locuintei familiei ori 

asupra bunurilor care mobileaza sau decoreaza locuinta  familiei ori deplasarea acestora din 

locuinta au intervenit dupa aceasta data. 

 

          Notiune   

          Locuinta familiei astfel cum este definita in art. 321 alin.1 evoca o stare de fapt, care nu 

se confunda in mod necesar cu domiciliul sotilor, care  este o stare de drept  (Emese Florian, 

Pandectele Romane nr.7/2011). 
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          Definitia “locuintei de familie” rezultata din norma este: 

- locuinta comuna a sotilor,  fara a avea relevanta daca aceasta constituie bun comun al sotilor 

sau bun propriu al unuia dintre acestia; 

- locuinta sotului la care se afla copiii, in lipsa de locuinta comuna. 

 

           Pentru a considera o locuinta ca fiind locuinta de familie este necesar ca  imobilul sa fie 

afectat intereselor locative ale familiei. 

           Numai o singura locuinta poate avea statut de locuinta a familiei, chiar daca sotii sau 

numai unul dintre acestia ar detine mai multe imobile care ar putea primi aceasta destinatie. 

          Legea permite notarea in cartea funciara a unui imobil ca fiind locuinta de familie. 

Aceasta notare se face la cererea oricaruia dintre soti, indiferent daca acesta este sau nu 

proprietar al imobilului.  

          Asadar, nu intereseaza regimul matrimonial aplicabil, nu are relevanta daca 

imobilul constituie sau nu bun propriu al sotului care si-a dat acordul la inscrierea in 

evidentele de carte funciara a imobilului ca locuinta de familie. 

         Durata protectiei. Odata dobandit, statutul privilegiat al locuintei familiei este asigurat 

pe toata durata casatoriei, inclusiv pe timpul separatiei faptice a sotilor  - dupa cum rezulta din 

prevederea conform careia in cazul in care sotii nu au o “locuinta comuna”, adica nu coabiteaza, 

locuinta familiei este aceea a sotului la care se afla copiii.(art.321 alin.1 NCC) 

         Locuinta familiei nu inseamna neaparat domiciliu, ci este locul unde familia traieste 

efectiv.  

         Are relevanta afectatiunea, destinatia bunului, nu titlul in baza caruia este detinut.  

         O astfel de situatie poate pune problema mijloacelor de proba ale caracterului de 

locuinta de familie atunci cand se solicita inscrierea la cartea funciara a acesteia cu acest titlu 

doar de sotul neproprietar. Avem in vedere faptul ca, potrivit disp. art. 888 Cod civil 

“inscrierea in cartea funciara se efectueaza in baza inscrisului autentic notarial, a hotararii 

judecatoresti  ramase definitiva, a certificatului de mostenitor sau in baza unui alt act emis de 

autoritatile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta ».  

           In aceste conditii care ar putea fi inscrisul prin care sa se dovedeasca aceasta afectatiune 

concreta a bunului ? Simpla declaratie  autentica a sotului neproprietar privind caracterul de 

locuinta de familie a imobilului proprietatea celuilalt sot ? Opinam ca nu. Intr-o astfel de 

situatie  - a lipsei consimtamantului scris al sotului proprietar asupra imobilului susceptibil de 

inscriere ca locuinta de familie – este necesara o procedura judiciara, sub forma unei actiuni in 

constatare care sa stabileasca aceasta afectatiune a bunului.   

           Obligativitatea notarii in cartea funciara a statului de locuinta de familie in favoarea  

celui/celor care solicita inscrierea, defineste dreptul rezultat din aceasta reglementare ca fiind un 

drept real, tabular. Trimiterea  facuta de art. 321 alin.2  la inscrierea in cartea funciara « in 

conditiile legii » ne conduce la disp. art. 885 alin.1 Cod civil care prevad : » (…) drepturile 

reale  asupra imobilelor cuprinse in cartea funciara se dobandesc, atat intre parti cat si fata de 

terti, numai prin inscrierea lor in cartea funciara  pe baza actului sau faptului care a  

justificat inscrierea ».  

           Actele prin care este afectata folosinta locuintei familiei si care nu pot fi incheiate decat 

cu consimtamantul scris al ambilor soti pot fi :   

-acte de dispozitie intre vii, oricare ar fi acestea (vanzarea-cumpararea, schimbul, donatia) ;  
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-actele de administrare (incheierea, denuntarea contractului de inchiriere, rezolutia contractului 

de asigurare a locuintei, subinchirierea imobilului detinut in temeiul unui contract de 

inchiriere). 

          Problema de posibila neconstitutionalitate sau neconformitate cu Conventia a 

reglementarii analizate s-ar putea pune in ipoteza in care proprietarul exclusiv al imobilului 

afectat ca locuinta a familiei, ar fi numai unul dintre soti.  

          Or, din continutul normelor mai sus prezentate este evident ca se consacra o limitare a 

sotului proprietar in exercitiul dreptului sau de proprietate.  

In opiniile doctrinare exprimate pana in prezent se considera ca limitarea ar fi  acceptata de 

acesta in momentul in care a consimtit la notarea in cartea funciara in conditiile art.321 NCC a 

imobilului proprietatea sa ca locuinta de familie. Aceasta nu exclude insa analiza in continuare 

a problemei in discutie. 

         Scopul edictarii acestei interdictii a fost evident acela de protectie a familiei, a copiilor 

fata de actele pagubitoare ale sotului proprietar. 

         Regula consimtamantului expres al ambilor soti pentru orice act de dispozitie ce priveste 

locuinta familiei nu inseamna ca acea locuinta devine insesizabila. Dimpotriva, sotul proprietar 

poate dispune de el prin testament, bunul poate fi partajat, daca acesta constituie proprietate 

comuna indiviza, bunul poate fi urmarit de creditorii sotului proprietar debitor, bunul poate fi 

expropriat. 

         Conditia de forma a consimtamantului - ad probationem sau  ad validitatem ? 

         Legea nu prevede forma autentica notariala a consimtamantului, singurele conditii fiind 

forma scrisa si caracterul personal. Ca atare, nerespectarea formei scrise atrage imposibilitatea 

dovedirii consimtamantului prin alt mijloc de proba. In acest sens este si opinia doctrinarilor 

(M.Avram, I.M.Andrei – Institutia familiei in noul cod civil). Totusi, daca cu privire la imobilul 

locuinta a familiei, bun comun al sotilor, se incheie un act juridic prin care se transmite dreptul 

de proprietate din patrimoniul sotilor sau se constituie drepturi reale ce trebuie inscrise in cartea 

funciara, actul juridic respectiv trebuie obligatoriu sa imbrace forma autentica ad validitatem, 

conform art.1244 NCC.  

         Ce se intampla cand sotul neproprietar refuza sa isi dea consimtamantul ? 

         Sotul proprietar (ipoteza pe care o analizam cu prioritate, dat fiind tema aleasa)  se poate 

adresa instantei de tutela ( judecatoria de la domiciliul sotului chemat in judecata, care a refuzat 

sa-si dea consimtamantul) pentru ca aceasta sa autorizeze incheierea actului.  

        Conditiile pentru acordarea autorizatiei : 

a) exercitarea drepturilor sau incheierea actelor sa priveasca un imobil cu destinatia locuinta de 

familie ;  

b) unul dintre soti sa refuze sa-si exprime consimtamantul; 

c) refuzul sa fie unul nelegitim  

         Aceasta ultima notiune trebuie analizata pentru ca, in lipsa unei definitii legale a notiunii, 

in doctrina s-a exprimat ideea ca refuzul nelegitim poate aparea in situatia in care prin 

incheierea actului respectiv nu s-ar prejudicia interesele familiei, lipsa consimtamantului 

avand numai scop de sicana (in acest sens C. M. Craciunescu, D. Lupascu, Regimul primar in 

reglementarea noului Cod civil roman, in Pandectele Romane  nr.5/2011) 
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        Sanctiunea incheierii unui act de dispozitie cu privire la locuinta de familie, a incheierii 

unui act prin care este afectata locuinta familiei, fara consimtamantul scris al celuilalt sot atrage 

nulitatea relativa a actului, nulitate care poate fi invocata numai de cel vatamat, adica de 

sotul care nu si-a exprimat consimtamantul. 

        Competenta revine, dupa caz, judecatoriei, ca instanta de tutela, in a carei raza teritoriala 

se afla domiciliul sotului chemat in judecata, care a incheiat actul fara a avea consimtamantul 

scris al sotului reclamant sau al tertului contractant (cand este vorba de bunuri mobile); 

judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla imobilul; alternativ, la alegerea reclamantului, 

judecatoriei de la domiciliul paratului ori de la locul imobilului. 

        Actiunea in anularea actului incheiat de un sot fara consimtamantul scris al celuilalt sot 

se exercita in termen de un an, care curge de la data la care a cunoscut incheierea actului, 

dar nu mai tarziu de un an de la momentul incetarii regimului matrimonial.  

        In situatia in care incheierea actului nu se cunoaste in termen de un an de la momentul 

incetarii regimului matrimonial, termenul special de prescriptie de un an incepe sa curga de la 

implinirea unui an de la momentul incetarii regimului matrimonial.  

         Analiza problemei de constitutionalitate a disp. art. 322 alin.1 si 2 si 3 NCC s-ar pune 

in raport  de :   

         1. ) disp. art. 44 alin.1 si 2 din Constitutie care prevad: 

 

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi 

limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.  

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.(..)  

  

          2.) disp.art. 136 alin. 5 din Constitutie care prevad: 

„ Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice”. 

         Analiza conformitatii art.322 alin.1 si 2 si 3 NCC in raport de art.1 din Primul 

Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului care consacra si 

garanteaza dreptul la protectia proprietatii asupra bunului.   

         Se incalca dreptul la proprietate al sotului proprietar asupra imobilului grevat de statutul 

de « locuinta de familie «   ? Raspunsul este in functie de raspunsul la  intrebarea:  are loc o 

« privare de proprietate »  in sensul  jurisprudentei  CEDO ? 

         Daca avem in vedere calificarea acestei notiuni in practica si doctrina CEDO (in acest 

sens J.F.Rennuci – Tratat de Drept European al drepturilor omului) aceasta ar presupune o 

deposedare definitiva  si completa, care rezulta in special dintr-o nationalizare, expropriere. 

Raportat la o astfel de abordare ar insemna  ca nu ne aflam in ipoteza privarii de proprietate, 

intrucat in ipoteza analizata nu este vorba de o deposedare totala, definitiva ci doar de o 

limitare partiala a dreptului de dispozitie si administrare a bunului, sub aspectul 

obligativitatii autorizarii actelor  de acest gen ce ar  privi imobilul inscris in cartea funciara 

cu o  astfel de destinatie si afectatiune. 

         Din acest punct de vedere s-ar putea spune ca ne aflam in limitele constitutionale care 

prevad : « Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege ».  

        Raspund insa aceste « limite » instituite prin normele in discutie corespunzatoare unei 

anumite cerinte sociale ? 

        Raspunsul ar trebui cautat in expunerea de motive a noului Cod civil : 
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       „Codul civil este o oglindă a unui sistem social. Normele pe care le conţine răspund unor nevoi 

concrete şi, în acelaşi timp, tind să vină în întâmpinarea dinamicii vieţii sociale. Astfel, el se 

constituie într-un modelator al raporturilor interumane, oferind individului aflat în relaţie cu sine 

însuşi şi cu alţi indivizi principii după care îşi poate conduce viaţa, sub toate aspectele ei - spiritual, 

material, biologic şi, mai ales, social. 

         Principiile care guvernează raporturile dintre oameni sunt, în esenţa lor aceleaşi. Tocmai de 

aceea, un cod civil oferă, prin excelenţă, principii de drept constante, în jurul cărora se structurează 

orice tip de societate, indiferent de timp şi spaţiu. 

         Totuşi, transformările profunde ale societăţii româneşti şi ale realităţilor europene 

contemporane reclamă ocrotirea unor noi valori socio-morale, culturale, economice şi tehnico-

ştiinţifice, norma fundamentală de drept civil trebuind să răspundă, în egală măsură, unor exigenţe 

decurgând din angajamentele asumate de România în cadrul procesului  de integrare europeană 

şi din noul statut al ţării noastre de stat membru la Uniunea Europeană.” 

          Cartea a II-a, „Familia”, îşi propune, în primul rând, o regândire a modalităţii de 

reglementare a materiei familiei (...) 

        Dincolo de schimbarea modalităţii de reglementare, prezentul Cod propune societăţii 

româneşti o reglementare adaptată a realităţilor sociale, ca evoluţie firească a acesteia în 

timp, introducând astfel o serie de noutăţi ce vizează fie modificări ale soluţiilor actuale (cum 

este de exemplu în cazul regimului matrimonial),... 

         De asemenea, este de menţionat faptul că la conceperea prevederilor Cărţii a II-a au fost 

avute în vedere şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi standardele 

europene în domeniu.  

        În Titlul I, „Dispoziţii generale”, în principal:  

 se întăreşte obligaţia instituită în sarcina statului de a sprijini, prin măsuri economice şi 

sociale, căsătoria, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei şi se menţionează caracterul 

liber al consimţământului la căsătorie, care este de ordin constituţional; 

 

 se consacră principiul interesului superior al copilului în concordanţă cu prevederile 

Convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului şi cu cele ale Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului;” 

  

        „În lumina Noului Cod civil, locuinţa familiei beneficiază de un regim juridic special, 

fiind o componentă a aşa-numitului „regim primar imperativ”.  
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  Pornind de la aceasta ratiune a legiuitorului care a reglementat aceasta institutie noua, se 

pune problema daca legiuitorul roman a avut in vedere „prudenta” pe care trebuie sa o 

manifeste statele atunci cand iau masuri care aduc atingere  intereselor economice  ale 

persoanelor particulare, ca imperativ al principiului respectarii proprietatii (in acest sens 

J.F.Renucci- Tratat de Drept European al Drepturilor Omului, facand trimitere la cauza 

Condorelli).                    

   Vom incerca sa  analizam conformitatea normei interne in discutie cu dispozitiile si 

jurisprudenta Conventiei.   

   Pentru a stabili daca limitarile aduse prin dispozitiile Noului Cod civil dreptului de 

proprietate  se incalca acest drept,  este  necesara o analiza a:  

1. notiunii de „ingerinta”  si „privarii de proprietate”  

2. conditiile ingerintei statului pentru instituirea restrictiei, consacrate in doctrina si 

jurisprudenta Curtii Europene : 

2.1. ingerinta sa fie prevazuta de lege  

2.2. sa urmareasca un scop legitim, o cauza utilitate publica  

2. 3. sa fie necesara intr-o societate democratica 

 

         “Privarea de proprietate” 

           Din perspectiva jurisprudentei Curtii europene – hotararea din 19 decembrie 1989 din  

cauza Mellacher si altii c.Austriei, poate fi considerata privare de proprietate si exproprierea 

de fapt care se  caracterizeaza prin faptul ca o persoana a fost deposedata de dreptul de folosinta 

a bunului sau, de dreptul de  a-l inchiria sau de a-l vinde .  

         In cazul ce face obiectul prezentei analize se poate conchide ca, in anumite conditii concrete,  

exista o privare de proprietate  prin aceea ca se produce o limitare a dreptului de folosinta si 

dispozitie asupra bunului  sotul proprietar grevat de statutul de “locuinta de familie”. 

          Conditiile ingerintei 

          Prima conditie – prevederea in lege – este indeplinita, in aplicarea  normei constitutionale 

care accepta limitari ale dreptului prin lege. 

          Nedefinirea insa a notiunii de « refuz nelegitim » poate conduce la o anumita 

imprevizibilitate a normei, de natura sa dea nastere arbitrariului in interpretare si unei largi 

marje de apreciere a judecatorului national. Din aceasta perspectiva poate fi analizata o 

neconformitate  cu Conventia a normei interne, avand in vedere  ca principiul  legalitatii 

impune ca legea sa fie accesibila cetatenilor si previzibila in efectele sale. Relevanta in acest 

sens este hotararea CEDO ,26 aprilie 1979, in cauza Sunday Times c.Regatului Unit, care a 

statuat ca  legea trebuie sa defineasca precis conditiile si modalitatile oricarei limitari a 

garantiilor fundamentale , in scopul evitarii arbitrariului.      

          Celelalte doua conditii “scopul legitim” si “necesitatea” ingerintei  sunt si ele discutabile.   

Era necesara o ingerinta de tipul celei analizate, raspunde ea unei nevoi sociale imperioase, 

ramanand insa proportionala cu scopul legitim urmarit ? In analiza proportionalitatii trebuie 

avut in vedere sensul acestei notiuni din perspectiva CEDO : realizarea unui just echilibru intre 

diferitele interese prezente.  

        Se intemeiaza ea pe juste motive care sa fie in acelasi timp pertinente si suficiente?  
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        Instanta de contencios european al drepturilor omului a consacrat o limita jurisprudentiala 

a limitarilor  ce pot fi aduse dreptului de proprietate, data de « atingerea substantei » dreptului: 

proprietarul nu este privat de dreptul sau, limitarea priveste exercitiul atributelor proprietatii; 

chiar daca este vorba despre asigurarea realizarii unui interes general, nu trebuie sa se ajunga 

la golirea de continut a dreptului proprietarului bunului. Proprietarul bunului poate invoca 

o atingere ce rezulta dintr-o lege, cu conditia sa fie direct afectat in privinta dreptului pe care 

il exercita asupra unui bun.   

         Pornind de la analiza caracterelor juridice ale dreptului de proprietate  se poate aprecia ca 

substanta dreptului este atinsa. Caci, in reglementarea in discutie se mai poate vorbi de caracter 

absolut al dreptului, in conditiile in care titularul sau nu mai are   exercitiul tuturor 

prerogativelor  dreptului de proprietate - posesia, folosinta si dispozitia ? Se mai poate vorbi de 

caracterul exclusiv al dreptului din perspectiva  exercitarii de catre titular singur a tuturor 

prerogativelor conferite de drept, fara ca alte persoane sa poata interveni  intr-un mod oarecare 

in exercitiul sau ?    

         Cu toate acestea trebuie avut in vedere ca,  in anumite situatii,  in care exercitarea 

dreptului de proprietate asupra unui bun a fost limitat  prin legislatia nationala,  Curtea  a ajuns 

la concluzia ca  nu s-a produs o incalcare a acestui drept  in sensul Conventiei. In acest sens, 

CEDH, 14 mai 1986, nr.11716/1985, X c/Regatului Unit, in care s-a statuat ca nu constituie o 

atingere a dreptului la respectarea bunurilor sale  adoptarea de catre autoritatile nationale a unei 

legislatii care restrange  dreptul proprietarului locator de a rezilia contractul de inchiriere in curs 

de executare.       

          Asa cum aratam anterior, citand expunerea de motive a noului Cod, scopul edictarii 

normelor privind locuinta de  familie a fost acela de protectie a familiei, a copiilor, fata de 

actele pagubitoare ale sotului proprietar. Dar cum legea nu distinge, se poate ajunge la analiza 

incalcarii aduse dreptului de proprietate al sotului proprietar al carui drept este grevat de statutul 

de locuinta de familie in diverse  ipoteze concrete: cand din casatorie nu au rezultat copii; cand 

desi exista,  sunt majori sau nu mai locuiesc cu parintii, sotia/sotul  care invoca beneficiul 

locuintei de familie are si ea/el o locuinta bun propriu, afectata  insa altei destinatii decat cea a 

nevoilor familiei etc.   

        In practica pot apare diverse ipoteze in care sotul proprietar exclusiv doreste sa instraineze 

locuinta de familie pentru a acoperi nevoile de educatie, sanatate, locuinta ale parintilor sai, ale 

copilului din alta casatorie etc. In situatia in care sotul neproprietar, beneficiar al drepturilor 

conferite de statutul de locuinta de familie, nu isi da consimtamantul  la instrainare sau pentru 

folosinta imobilului si de sau exclusiv si de catre  parinti/copii din afara casatoriei in fiinta, 

sotul proprietar exclusiv va fi pus in situatia de a apela la instanta de tutela pentru a   obtine 

autorizarea actului refuzat de celalalt sot.   

         Sarcina impusa sub acest aspect proprietarului este excesiva. Mai ales cand acesta ar putea 

fi in situatii care implica urgenta efectuarii actului de dispozitie sau administrare. Acesta se 

poate confrunta  chiar cu solutii defavorabile date de judecator, caz in care incalcarea dreptului 

sau de proprietate  asupra bunului sa fie cu atat mai evidenta.  De aceea, chiar daca nu ne-am 

afla in situatia unei privari de proprietate,  trebuie analizat  daca nu se aduce o atingere a 

posibilitatii practice de a exercita  dreptul de a dispune si utiliza un bun,  pentru  a se aprecia 

daca nu suntem in prezenta unor masuri care determina o ingerinta disproportionata in substanta 

insesi a dreptului de proprietate, astfel cum a fost retinut si de Curtea Europeana in hotararea 

Sporrong si Lonnroth.   

          Mai subzista in  situatia analizata  o legitimitate a scopului ingerintei in dreptul de 

proprietate sub aspectul limitarii dreptului de dispozitie si administrare ? Se mai  justifica si se 

asigura un just echilibru intre  interesul proprietarului exclusiv si interesul protectiei familiei? 
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Este greu de imaginat. Ramane insa o intrebare deschisa, pentru ca numai in raport de  situatiile 

concrete care pot apare in practica, uneori mult mai complexe decat cele date cu titlu 

exemplificativ,  se  poate verifica neconstitutionalitatea sau neconformitatea acestor dispozitii 

legale cu exigentele Conventiei.  

          Legitimitatea scopului ingerintei implica verificarea existentei unei cauze de utlitate 

publica.   

         Chiar daca statelor li se acorda o larga marja de apreciere in reglementarea folosintei 

bunurilor, nu orice reglementare poate fi considerata ca fiind  justificata fata de dispozitiile  

Conventiei, ci doar aceea  care are la baza  un interes public,  si care este proportionala cu acest 

interes vizat de autoritatea statala. 

           Care ar fi  « interesul public « in reglementarea locuintei de familie ? Protectia familiei – 

se arata  in expunerea de motive a legii. Este acesta un interes general  sau privat ?   

         Este adevarat ca in doctrina si jurisprudenta CEDO se arata ca legitimitatea scopului 

ingerintei poate fi analizata atat din perspectiva intereselor generale, cat si, in anumite 

circumstante,  a unor interese private. Un exemplu in acest sens ar fi hotararea din cauza Rieme 

c. Suediei (22 aprilie 1992) in care s-a retinut ca preocuparea  pentru problemele sanatatii sau 

moralei copilului  reprezinta un scop legitim pentru o masura de interdictie pentru parinti de a 

lua copilul plasat intr-un centru de primire. 

         Poate numai dintr-o astfel de perspectiva sa poata fi apreciat ca exista o legitimitate a 

scopului ingerintei in cazul reglementarii  in discutie atunci cand, in concret,  e vorba  de 

protectia copiilor. 

        Necesitatea ingerintei     

        Din perspectiva  jurisprudentei CEDO analiza acestei conditii a ingerintei semnifica ideea 

ca aceasta trebuie sa corespunda unei nevoi sociale imperioase (hotararea din cauza Sunday 

Times c.Regatului Unit, Gillow c. Regatului Unit), ramanand proportionala cu scopul legitim  

urmarit ( hotararea din cauza Dudgeon c.Regatului Unit, 22 oct.1981) ; ea trebuie sa se 

intemeieze  pe  juste motive , care sa fie pertinente si suficiente. Necesitatea se apreciaza in 

concreto.  

          Ne-am propus sa analizam si din perspectiva sociologica reglementarea in discutie. 

Ea are relevanta si din perspectiva verificarii « necesitatii »  reglementarii. 

          Ce impact social ar putea avea o astfel de reglementare ?  

           Raspunde ea unei nevoi sociale noi, de protectia si consolidare a familiei  neavute in 

vedere de reglementarea anterioara sau s-a dorit sa modeleze noi mentalitati ?   

            Este de natura o astfel de reglementare să protejeze viața de familie sau  sa duca la 

conflictualizarea relatiilor de familie si prin urmare sa aiba efecte inverse decat cele declarate 

de legiuitor ?  Poate fi armonie conjugala deplină sau poate să se ajunga tocmai în zona 

conflictului, încât soțul proprietar confruntat cu o astfel de situație, în care celălalt soț  refuza 

exprimarea unui astfel de acord și ajung să se judece pentru așa ceva. Noi trebuie sa avem în 

vedere situațiile extreme pentru a testa viabilitatea unei astfel de reglementări. 

          Ajungerea sotilor intr-o situatie de judecata pe acest aspect ar fi o cale sigură pentru 

următorul pas și anume divorțul.  Dintr-o altă perspectivă o astfel de reglementare este de 

natură să-l pună pe gânduri pe un domn/doamna aflat în pragul unei căsătorii, care, o dată 

cunoscând ceea ce îl așteaptă,  să prefere ceea ce se spunea aici că s-a evitat să fie, legiferarea 
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concubinajului: să evite căsătoria și să aleagă concubinajul, in care nu ar fi în situația de a avea 

astfel de limitări ale unui drept de proprietate 

        Sunt relevante sub acest aspect statisticile.  

        Potrivit datelor recensamantului din 2011, românii se căsătoresc tot mai rar şi la vârste mai 

înaintate.  Rata căsătoriilor din România înregistrată la 1000 de locuitori a scăzut constant din 

2007, an în care au fost consemnate până la 9 mariaje la mia de locuitori, potrivit datelor 

oficiale de la Eurostat, principalul serviciu de statistică al Uniunii Europene. Situaţia actuală 

arată o medie a căsătoriilor de 5,40 la mia de locuitori, un nivel asemănător cu perioada 2003-

2006, când erau înregistrate aproximativ 6 mariaje la mia de locuitori.  

         Prof. univ. dr. Vasile Gheţău, directorul Centrului de Cercetări Demografice "Vladimir 

Trebici", arata că "România a avut o nupţialitate mai ridicată în trecut, însă şi acum rata de 

căsătorii, de cinci mariaje la mia de locuitori, este o valoare semnificativ mai bună decât în alte 

ţări din spaţiul european". Totuşi, România înregistrează mai multe uniuni civile comparativ cu 

ţări precum Germania, Elveţia, Franţa sau Spania. Motivele pentru care românii amână mariajul 

sunt posibilităţile financiare reduse, o criză a locuinţelor pentru cei tineri, cât şi o transformare a 

valorilor legate de familie şi căsătorie, este de părere prof. Vasile Gheţău.  

           Dacă în România rata căsătoriilor a fost în 2010 de 5,40 mariaje la mia de locuitori, în 

alte ţări europene situaţia a fost următoarea: Bulgaria (3.22 căsătorii/mia de loc), Belgia (4.23), 

Cehia (4.44), Ungaria (3.55), Italia (3.59), Polonia (5.98), Grecia (5.08), Franţa (3.84) şi Spania 

(3.63) 

 
Rata căsătoriilor în Europa la o mie de locuitori (2010) Date: Eurostat / Infografic: Gândul 

 

        Numărul de căsătorii din România este într-o descreştere continuă din 2007, moment în 

care s-au înregistrat oficial 189.240 de mariaje, în 2008 - 149.439, în 2009 - 134.275, iar în 

2010 - 115.778, conform Eurostat. Numărul celor care s-au căsătorit în 2011 este mai mic cu 
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10% decât cel înregistrat în 2009. Se  preconizeaza pentru următorii ani o scădere de sub 5 

căsătorii la mia de locuitori pentru România. 

       Sunt relevante si statisticile privind rata divorturilor. 

 
Rata divorţurilor la o mie de locuitori pe ţări. Sursa: Eurostat 

        Ne-am gandit ca ar fi relevant de analizat care sunt statisticile intr-o tara ca Franta, in  care 

exista mai demult o reglementare similara cu cea in discutie. Se constata ca rata casatoriilor  

este in descrestere, ceea ce – daca am avea in vedere problema in discutie, nu s-ar parea ca  o 

astfel de reglementare a stimulat casatoriile sau a redus divorturile.   

 

          Daca exista o descrestere a numarului de casatorii si o crestere a ratei divorturilor  

determinata  de multi factori, se naste  firesc intrebarea: cat ajuta la consolidarea familiei o 

reglementare de genul celei analizate ? 
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         Poate influenta o astfel de  reglementare decizia unei persoane de a se casatori, odata  ce 

ar fi cunoscute consecintele pe care le-ar avea casatoria asupra locuintei bun propriu al sotului ? 

         Poate influenta o astfel de reglementare numarul situatiilor conflictuale dintre soti si chiar 

rata divorturilor, avand in vedere ca odata ajunsi in fata instantei de tutela  disputandu-si 

aplicabilitatea  sau nu a reglementarii privind locuinta de familie este clar ca s-a ajuns la o 

deteriorare grava a raporturilor  de familie ? 

         Raspunsul la aceste intrebari retorice ar putea fi dat printr-un studiu sociologic de impact 

al reglementarii. Concluziile lui ar putea conduce la fundamentarea raspunsului la intrebarea 

daca era necesara o astfel de reglementare din perspectiva satisfacerii unei nevoi sociale ? 

          Raman multe de analizat cu privire la problema in discutie. Raman multe intrebari  

deschise privind posibilitatea ca,  in situatii concrete,  sa poata fi pusa in discutie o limitare  sau 

incalcare a dreptului de proprietate asupra imobilului  ce constituie locuinta de familie, 

incompatibila cu exigentele  constitutionale  si conventionale.       

         Practica  judiciara va confirma  daca aceasta noua reglementare va  putea determina « o 

schimbare calitativa in viata umana », va  putea  realiza o « ordine in convietuire » sau 

dimpotriva.   

   (…) Vă mulțumesc pentru atenție si că ați rămas în continuare până la această oră. 

Mulțumesc, încă o dată tuturor invitațiilor noștri și cred că, cu toții vom pleca îmbogățiți 

profesional, aflând în acest cadru, nu numai despre rațiunile care au stat la baza emiterii acestui 

cod civil, dar și explicațiile concrete, pertinente și deosebit de interesante, pe care ni le-au dat 

doamna și domnii profesori.  

 

Valeriu Stoica:  

Eu vreau să fac un comentariu. Vreau să vă mulțumesc de data aceasta din partea 

noastră, dumneavoastră, celor care ați organizat această conferință.  

V-am felicitat la început în deschiderea conferinței, dar acum, la sfârșit, simt nevoia să 

spun încă o dată că ați depus un efort foarte mare, ați organizat în mod exemplar conferința și 

faptul că astăzi au fost prezenți aici peste 200 de juriști din toate familiile juridice, din multe 

județe, demonstrează că ceea ce ați făcut este foarte bine făcut.  

Eu am un principiu, dacă te apuci de un lucru, atunci să îl faci bine și mă bucur că v-ați 

apucat de ceva și l-ați făcut bine până la sfârșit, așa încât, acum e momentul să aveți sentimentul 

datoriei împlinite.  
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Nota:Urmatoarele expuneri vor fi prezentate in partea a doua a transcriptului 

conferintei: 

 

  Corina Voicu (magistrat Curtea de Apel Pitesti, Director Directia legislatie, 

documentare si contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii): “Apararea 

drepturilor nepatrimoniale” 

 

 Nadia Simona Taran (expert asimilat magistratilor in cadrul I.N.M..): “Dispozitii ale 

Noului Cod civil in materia dreptului familiei. Unificarea practicii judiciare” - 

concluziile unei conferinte organizate de I.N.M.  

Brosura se poate consulta pe website-ul I.N.M. la adresa:  

http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_113/det_1609/9027.pdf 

 

 Ana Maria Iutis (expert asimilat magistratilor in cadrul I.N.M..) : “Dispozitii ale 

Noului Cod civil. Unificarea practicii judiciare – aspecte controversate si solutii 

propuse” - concluziile unei conferinte organizate de I.N.M.  

Brosura se poate consulta pe website-ul I.N.M. la adresa:  

http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_118/det_1642/9223.pdf  
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