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I.    Aspecte generale privind tema abordată. 

 

 

          

       În demersul efectuat de noi în elaborarea prezentei lucrări am constatat că niciun 

efort de cercetare şi niciun demers ştiinţific nu ar trebui irosit fără măcar a indica un 

element de finalitate practică, întrucât este general valabil că teoria este de prisos 

dacă nu îşi găseşte o aplicabilitate practică şi (poate paradoxal) practica naşte teorii. 

Considerăm că valoarea practică a unei lucrări o depăşeşte pe cea teoretică dacă 

acestea ar fi puse în balanţă, iar prin prezenta am încercat a releva şi elemente de 

ordin practic fără a excede cadrul teoretic în care o astfel de lucrare trebuie să se 

încadreze. 

Liberalităţile au fost analizate în prezenta lucrare în trei părţi: Conceptul de 

liberalitate – cu o puternică componentă abstractă/teoretică, Contractul de donaţie şi 

Legatul cuprins în testament – părţi care sunt o continuare firească a celei dintâi şi 

care au o direcţie mai pragmatică.  

 Am observat că liberalităţile, atât în vechea cât şi în noua reglementare civilă, 

sunt de fapt acte juridice extrem de complexe care ridică probleme complexe, 

probleme la care profesioniştii dreptului trebuie să răspundă, fie ei teoreticieni ori 

practicieni. Sigur că, aşa cum arătam mai sus şi cum reiese de altfel din întreaga 

noastră lucrare, teoria şi practica se completează una pe cealaltă, fiind de fapt într-o 

relaţie de strânsă interdependenţă iar vizavi de această ultimă afirmaţie, avem regretul 

de a nu fi putut insera în prezenta lucrare jurisprudenţă privind noile reglementări ale 

Codului civil – aceasta pentru simplul motiv că, în ciuda eforturilor depuse, practică 

judiciară pe segmentul cronologic 01 octombrie 2011-prezent încă nu s-a format. 

 Considerăm că cel mai dificil aspect al liberalităţilor îl constituie până la urmă 

chiar punctul de sprijin al acestora – intenţia liberală, generozitatea, altruismul, lipsa 

de contraechivalent. Dificultatea aprecierii/interpretării actului liberal a dat naştere 

diferitelor specii de liberalităţi şi chiar unor acte normative care să uşureze 
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interpretarea şi utilizarea acestora, şi între-adevăr „prezenţa titlului gratuit într-un act 

juridic nu poate fi stabilită decât prin coroborarea elementelor obiective ale 

operaţiunii, cu factorul ei subiectiv. Condiţiile materiale compatibile cu generozitatea 

ni le indică criteriul economic: existenţa gratuităţii ne-o certifică însă factorul psihic. 

 

II.    Prezentarea lucrării. 

 

          Prima parte a tezei este structurată pe trei capitole. 

         Capitolul I este destinat analizării voinţei interne- suport al actului juridic.  

        În vorbirea curentă , termenul de voinţă are , în primul rând, o conotaţie 

psihologică, cu implicaţii sociale. Pe de o parte , este o funcţie psihică ce se 

caracterizează prin orientarea conştientă a omului spre realizarea unor scopuri  şi prin 

efortul depus pentru atingerea lor , iar pe de altă parte , are o dimensiune individuală , 

deoarece desemnează o trăsătură de caracter manifestată prin decizie fermă şi 

perseverentă în învingerea greutăţilor , piedicilor şi a încurcăturilor de orice fel . 

Voinţa poate fi definită ca impulsul ce determină activitatea umană spre 

realizarea unor anumite scopuri, cu condiţia existenţei acestor scopuri. 

       Voinţa este un element complex atât din punct de vedere psihologic, cât şi din 

punct de vedere juridic. Sub aspect juridic, voinţa este complexă deoarece reuneşte în 

structura sa două elemente: consimţământul şi cauza (scopul). 

        Ca şi categorie psihologică are o dublă semnificaţie: pe de o parte vorbim 

despre: 

           – voinţa generală, adică a întregii societăţi sau a unor grupuri sociale, şi  

– voinţa individuală, caracteristică unui singur individ. 

Sub aspect juridic, prezintă relevanţă două elemente: hotărârea exteriorizată – 

consimţământul şi motivul determinant – cauza sau scopul actului juridic. 

Voinţa omului, manifestată cu intenţia de a produce efecte juridice, constituie 

un proces psihologic, un fapt al vieţii psihice 

         Voinţa juridică este cârmuită în dreptul civil de două principii: principiul auto-

nomiei de voinţă şi principiul voinţei reale  
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Subiectele de drept sunt libere să încheie orice acte juridice, în forma pe care ele 

o consideră necesară. 

Limitele principiului libertăţii actelor juridice se manifestă însă frecvent. Ele 

sunt impuse de normele imperative ale ordinii publice şi ale moralei. 

În consecinţă, voinţa juridică va trebui să respecte legile care interesează 

ordinea publică, respectiv totalul normelor juridice şi al principiilor generale ale 

dreptului, care consacră orânduirea socială şi economică 

Principiul voinţei reale guvernează de asemenea formarea voinţei juridice, 

aceasta din urmă cuprinzând un element psihologic şi social.  

Concepţia subiectivă acordă prioritate voinţei interne, satisfăcând prin aceasta 

securitatea statică a circuitului civil, întrucât s-ar putea pune în discuţie valabilitatea 

actului juridic prin care s-a transmis dreptul subiectiv civil pe motiv de neconcordanţă 

între voinţa internă şi cea exprimată 

Concepţia subiectivă a fost consacrată în mod expres de art. 1266 alin. 1 din 

Noul Cod Civil potrivit căruia: „Contractele se interpretează după voinţa concordantă 

a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor” 

Concepţia obiectivă acordă întâietate voinţei declarate, deoarece, după ce a fost 

exteriorizată, voinţa juridică produce efecte ce nu ar putea să fie înlăturate pe motiv 

că voinţa declarată nu coincide cu voinţa internă. 

Pentru a produce efecte, voinţa părţilor trebuie să fie manifestată, exteriorizată, 

adusă la cunoştinţa subiectelor de drept. 

Astfel, prin exteriorizare, „vrerea individuală devine voinţă juridică aptă să 

producă efecte în sensul naşterii, modificării sau stingerii unui raport juridic concret”. 

În consecinţă, diferenţele dintre cele două determină existenţa a două voinţe, 

una internă, reală, şi alta alterată în procesul de exteriorizare, voinţa declarată.  

De precizat că, neconcordanţele între voinţa internă şi voinţa declarată (o 

exteriorizare inexactă a voinţei reale), nu se opun formării valabile a contractului. 

Astfel, reprezentarea internă distorsionată asupra unor elemente esenţiale şi 

determinante ale contractului, ca efect al erorii spontane sau provocate, permite, în 

principiu, formarea valabilă a acestuia. 
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În consecinţă, interpretând o cauză concretă, judecătorul va ţine cont de intenţia 

comună a părţilor, şi nu de înţelesul literal al termenilor folosiţi. 

Într-o concepţie nouă, de inspiraţie socială, se tinde către obiectivarea analizei 

modului de interpretare a voinţei, prin prisma intenţiei de a contracta văzută din 

exterior (fără referire la voinţele interioare ale părţilor).  

Concepţia europeană în cauză are pe fond, analiza contractului, atât ca un fapt 

social, cât şi ca fapt juridic. 

Al doilea capitol prezintă elementele voinţei liberale. 

Sunt prezentate caracterele intenţiei liberale , voinţa liberală în situaţia donaţiei 

renumeratorii , teoria compatibilităţii sau incompatibilităţii obligaţiei naturale cu 

intenţia liberală. 

Definirea intenţiei liberale se face prin opoziţie cu alte elemente ale contractului 

oneros. Astfel prin definirea noţiunii se poate face distincţia între animus donandi şi 

alte noţiuni asemănătoare 

Precizăm că donaţia este un contract fondat pe intenţia liberală a donatorului şi 

presupune în mod obligatoriu existenţa unui transfer de bunuri cu titlu gratuit. 

Trăsăturile principale caracterizează intenţia liberală sunt: caracterul intuitu 

personae şi caracterul unilateral sau bilateral. 

Caracterul intuitu personae al actului de dispoziţie liberal este cel care 

primează. Caracterul intuitu personae este inerent noţiunii de intenţie liberală 

De regulă, dispunătorul îşi manifestă intenţia liberală prin intermediul unui 

contract de donaţie, furnizând astfel un avantaj donatarului.  

Dar pentru că este exprimată în cadrul unui contract de donaţie, acordul de 

voinţă al părţilor este indispensabil pentru formarea valabilă a contractului. Acordul 

de voinţă presupune două persoane distincte între care exista intenţia reciprocă de a 

face şi de a accepta o liberalitate.  

Încheierea valabilă a unei donaţii necesită acceptarea din partea celui gratificat.              

În consecinţă, pentru ca intenţia liberală să aibă efect, aceasta se subordonează 

actului de acceptare al gratificatului. 
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Donaţia remuneratorie este o „donaţie” numai cu numele: natura sa juridică ar fi 

aceea a unui contract oneros, prin care se achită o datorie de conştiinţă corespunzând 

unui serviciu evaluabil în bani.  

Susţinerea caracterului oneros al donaţiilor remuneratorii este fondată pe două opinii:  

– donaţiile remuneratorii ar reprezenta contraprestaţia unui serviciu patrimonial, 

prestat cu titlu gratuit şi, deci, împreună cu actul de executare a serviciului, ar forma „în 

timp” un contract oneros şi sinalagmatic;  

– acest contract remuneratoriu s-ar situa la graniţa dintre contractele gratuite şi cele 

oneroase, fiind oricum exceptat de la aplicarea exigenţelor formale şi substanţiale din 

materia donaţiilor; la rigoare, donaţiile remuneratorii ar fi o liberalitate, dar o altă specie de 

liberalitate decât cele două cunoscute (donaţii şi legate). 

Opiniile de mai sus nu pot fi acceptate, deoarece solicitarea recunoaşterii unor 

liberalităţi sui generis contrazice întregul ansamblu teoretic pe care este construit 

regimul manifestărilor de voinţă liberală. 

Liberalităţile reprezintă o clasă elitistă de acte juridice, cu doar două categorii 

ermetice: una între vii (donaţiile) şi una pentru cauză de moarte (legatele). 

În concluzie, pot fi desprinse următoarele consideraţii:  

– ca natură juridică, donaţiile remuneratorii reprezintă donaţii propriu-zise, 

supuse aceloraşi reguli de fond şi de formă precum liberalităţile inter vivos ordinare;  

– donaţia remuneratorie implică existenţa unui serviciu licit a cărui plată să nu 

fie obligatorie pentru donator, în caz contrar, nemaifiind vorba despre o donaţie, ci 

despre o plată propriu-zisă ori o dare în plată; se cere, în plus, ca serviciul în cauză să 

aibă o natură patrimonială (să fie apreciabil pecuniar).  

– noţiunea de „donaţie remuneratorie” presupune – ca premisă esenţială – ca 

serviciul să nu fi fost, în prealabil, suficient remunerat, în raport cu valoarea sa 

economică reală; astfel, dacă prestarea serviciului a avut loc în executarea unui 

contract oneros, este necesar ca onorariul convenit iniţial să fi fost achitat, însă acesta 

să nu fi acoperit integral valoarea financiară de piaţă a prestaţiei;  

– dacă serviciul în cauză a fost prestat în baza unui contract cu titlu gratuit 

(depozit neremunerat, mandat gratuit, mutuum fără dobândă, comodat), donaţia 

remuneratorie vizează acoperirea valorii acestuia, din raţiuni morale (datorie de 

conştiinţă);  
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Din perspectiva regimului succesoral, donaţiile remuneratorii se cuvin a fi 

tratate similar donaţiilor ordinare, fiind supuse reducţiunii şi, după caz, raportului; din 

perspectiva efectelor, donaţiile remuneratorii generează între părţi raporturi tipice de 

donaţie, cu consecinţa posibilităţii revocării pentru ingratitudine potrivit art. 1023 

Noului Cod Civil.  

Obligaţie naturală se manifestă îndeosebi în sfera de influenţă a liberalităţilor. În prin-

cipiu, doctrina franceză este împărţită în două concepţii: teoria clasică (sau obiectivă) şi 

teoria modernă (sau subiectivă). 

Potrivit concepţiei clasice obligaţia naturală şi obligaţia civilă au aceiaşi natură, obli-

gaţia naturală fiind o obligaţie civilă imperfectă. 

Potrivit concepţiei moderne obligaţia naturală se circumscrie impetuos unei 

cerinţe de conştiinţă. 

Doctrina a emis două teorii: teza incompatibilităţii obligaţiei naturale cu intenţia 

liberală şi teza compatibilităţii obligaţiei naturale cu intenţia liberală. 

Incompatibilitatea obligaţiei naturale cu intenţia liberală a fost formulată  de 

autorii clasici care au văzut în obligaţia naturală o obligaţie civilă imperfectă. Astfel, 

prezenţa obligaţiei naturale exclude calificarea liberalităţii şi, implicit, aplicarea 

regimului său juridic, aferent . 

În situaţia de mai sus, lipseşte intenţia liberală. 

Teoria incompatibilităţii a fost criticată de opozanţii săi. 

În planul dreptului pozitiv, beneficiarul se bucură de un avantaj în raport cu 

situaţia sa anterioară, fie că a primit deja plata, fie că creanţa sa, anterior doar 

naturală, a dobândit eficacitatea deplină în baza angajamentului de executare al 

debitorului.  

Imperfecţiunea obligaţiei naturale face ca analogia cu obligaţia civilă să fie 

inutilizabilă în plan tehnic. În primul rând, recunoaşterea de către textul nominalizat a 

validităţii plăţii în cazul obligaţiilor naturale nu oferă indicii pentru calificarea 

oneroasă a actului. 

Încheiem prin a aprecia că relaţia dintre obligaţia naturală şi actul liberal este 

complexă. Practic însă, sub aspectul mecanismelor juridice de aplicat, opţiunea în 
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favoarea excluderii regimului liberalităţilor pentru executarea obligaţiei naturale se 

impune ca o chestiune necesară. 

Capitolul al treilea are ca obiect analizarea actului juridic civil liberal . 

Am făcut referiri la clasificarea actelor juridice , am menţionat condiţiile actului 

juridic civil - elementele de eficacitate – stricto sensu – (capacitatea de a contracta, 

consimţământul părţilor, un obiect determinat şi licit; o cauză licită şi morală), 

modalităţile care afectează actul juridic (termenul ,condiţia , sarcina). 

De asemenea am tratat instituţia nulităţilor (clasificare , delimitarea nulităţii faţă 

de alte instituţii civile, în special, rezoluţiunea, rezilierea, revocarea, inopozabilitatea, 

caducitatea şi reducţiunea , regimul juridic al nulităţii- absolută sau relativă , efectele 

nulităţii în dispoziţiile Noului Cod civil.) 

 Referitor la efectele nulităţii , facem următoarele precizări :  

 Sancţiunea nulităţii atrage desfiinţarea contractului şi a actelor subsecvente. 

Astfel, contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost 

niciodată încheiat (art. 1254 alin. 1 C. civ.). 

În cazul în care contractul este desfiinţat, fiecare parte trebuie să restituie 

celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit prevederilor art. 

1.639-1.647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter 

continuu 

Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri şi care nu sunt 

considerate nescrise atrag nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, prin 

natura lor, esenţiale sau dacă, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat. (art. 

1255 alin. 1 C. civ.) 

În caz de violenţă sau dol, cel al cărui consimţământ este viciat are dreptul de a 

pretinde, în afară de anulare, şi daune-interese sau, dacă preferă menţinerea 

contractului, de a solicita numai reducerea prestaţiei sale cu valoarea daunelor-

interese la care ar fi îndreptăţit (art. 1257 C. civ.). 

În cazul anulării sau constatării nulităţii contractului încheiat în formă autentică 

pentru o cauză de nulitate a cărei existenţă rezultă din însuşi textul contractului, 

partea prejudiciată poate cere obligarea notarului public la repararea prejudiciilor 
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suferite, în condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. (art. 1258 C. 

civ.) 

Contractul nul poate fi refăcut, în tot sau în parte, cu respectarea tuturor 

condiţiilor prevăzute de lege la data refacerii lui. În toate cazurile, contractul refăcut 

nu va produce efecte decât pentru viitor, iar nu şi pentru trecut. (art. 1259 C. civ.). 

De asemenea am analizat principiile efectelor actului juridic civil: principiul 

forţei obligatorii (pacta sunt servanda) , principiul irevocabilităţii şi principiul relati-

vităţii(res inter alios acta). Cele mai cunoscute excepţii de la principiul relativităţii 

efectelor contractului sunt: promisiunea faptei altuia şi stipulaţia pentru altul. 

În fine , în ultima parte a capitolului III am analizat actele juridice după modul 

cum se împart acestea în: oneroase şi cu titlu gratuit . 

Contractele cu titlu oneros se împart în contracte comutative şi contracte 

aleatorii iar actele juridice cu titlu gratuit se subdivid în: acte dezinteresate şi 

liberalităţi. 

De asemenea am făcut analiza actului juridic după numărul părţilor: acte 

juridice civile unilaterale ( cum ar fi testamentul, acceptarea moştenirii, denunţarea 

unui contract etc.) , bilaterale (vânzarea, schimbul, donaţia etc.- contracte) şi 

multilaterale (de exemplu, contractul de societate) şi am trecut în revistă liberalităţile,  

în lumina Noului cod civil (donaţia şi legatul ) tratând în mod larg aceste liberalităţi 

în partea a doua , respectiv a treia a tezei. 

Partea a doua a tezei este dedicată studiului contractului de donaţie şi este 

structurată pe cinci capitole . 

În primul capitol am analizat evoluţia contractului de donaţie , noţiunea şi 

reglementarea sediului materiei. 

În dreptul roman, donaţia făcea parte din categoria pactelor legitime (pacta 

legitima), adică nişte convenţii care, fără să fie ridicate la rangul de contracte, vor fi 

totuşi sancţionate treptat prin diverse constituţii imperiale 

În dreptul roman existau mai multe categorii de donaţii: donaţiunea între vii 

obişnuită, donaţiunea între soţi, dota, donaţiunea ante nuptias şi donaţiunea mortis 

causa. 
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Începând cu anul 316 d.Hr., a devenit obligatorie insinuarea actului de donaţie, 

altfel spus copierea integrală a actului în registrele publice, deci a unui act scris care 

în practică însoţea actul juridic prin care fusese realizată donaţia. Insinuarea se cerea 

în scop de publicitate, pentru ca terţii să ia cunoştinţă de existenţa respectivului act. 

În timpul împăratului Constantin, se mai cerea şi tradiţia efectivă . Împăratul 

Teodosie al II-lea face obligatorie convenţia de dotă independent de orice formă (428 

d.Hr.), iar Iustinian convenţia de donaţie. 

În general, donaţiile au fost privite defavorabil în dreptul roman, mai ales în 

epoca veche şi cea clasică, deoarece – micşorând patrimoniul familiilor romane – le 

slăbeau potenţialul economic 

În vechiul drept francez, donaţiile nu erau deloc favorizate, din contră, 

tendinţele erau în sensul de a se conserva bunurile în familie, mai ales pentru că, în 

acea perioadă, rezerva nu îi proteja pe moştenitorii de sânge decât împotriva 

liberalităţilor testamentare. 

Antipatia epocii faţă de liberalităţile convenţionale este lesne de înţeles din 

perspectiva încercării de a menţine bunurile în cadrul aceleiaşi familii.  

Pentru a se da o şi mai mare eficienţă principiului irevocabilităţii, în anul 1731, 

în Franţa a fost introdusă pentru prima dată formalitatea autentificării donaţiilor, de 

către cancelarul D'Agnesseau, prin Ordonanţa asupra donaţiilor din 1731. 

În dreptul românesc donaţia este definită , potrivit art. 985 din Noul Cod Civil: 

„Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, 

dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.” 

Art. 985 defineşte donaţia ca fiind un contract , deci reprezintă un acord de 

voinţe , cât şi faptul că transferul dreptului de proprietate se face cu intenţie liberală – 

intenţia de a gratifica , ceea ce reprezintă cauza actului de donaţie şi justifică sărăcirea 

patrimoniului donatorului şi îmbogăţirea patrimoniului donatarului. Astfel donaţia 

poate fi definită ca fiind acel contract prin care o parte ,numită donator , cu intenţie 

liberală îşi micşorează în mod irevocabil patrimoniul său cu un drept , mărind 

patrimoniul celeilalte părţi , numită donatar , fără a urmări să primească o 

contraprestaţie. 
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Considerăm că era necesară şi menţionarea caracterului solemn al donaţiei , aşa 

cum a fost noţiunea donaţiei a fost definită de prof. Fr. Deak  . 

Donaţia este un contract distinct, independent care are reguli specifice în raport 

cu toate celelalte contracte civile. 

În concepţia Noului Cod Civil donaţia este şi singurul contract prin care se 

poate realiza o liberalitate (art. 984 alin. 2). 

Donaţia are următoarele caractere juridice : 

- Donaţia este un contract unilateral; 

De principiu, donaţia creează obligaţii doar în sarcina donatorului, astfel donaţia 

este un contract unilateral, însă ca act juridic şi având în vedere numărul de voinţe 

contractul de donaţie este bilateral, el dă naştere la obligaţii numai în sarcina unei 

părţi contractante, şi anume a donatorului 

Donatarul (de principiu) nu îşi asumă nicio obligaţie faţă de donator, având în 

schimb o îndatorire de recunoştinţă care este însă de natură legală, şi nu contractuală, 

fiind sancţionată cu revocarea donaţiei, în cazul în care donatarul se face vinovat de 

ingratitudine faţă de donator, conform art. 1023 Cod civil (cazurile revocării pentru 

ingratitudine). 

- Donaţia este un contract cu titlu gratuit; 

În cuprinsul contractului de donaţie sunt reunite două elemente : elementul 

subiectiv –care reprezintă cauza , intenţia de a gratifica şi elementul obiectiv , 

material – care presupune o însărăcire a donatorului şi , corelativ ,o îmbogăţire a 

donatarului. 

Caracteristic pentru contractul de donaţie este intenţia de a gratifica (animus 

donandi) a donatorului. Astfel, „premiile, cadourile prin diferite recompense făcute 

cu scopuri publicitare nu constituie donaţii.” 

          - Donaţia este translativă de proprietate; 

         Contractul de donaţie are un caracter translativ de proprietate şi constă în 

transmiterea dreptului de proprietate  , cu respectarea , după caz, a cerinţelor legale 

privind transmiterea dreptului respectiv. 

           Caracterul translativ de proprietate al contractului de donaţie constă în aceea 

că, la fel ca la contractul de vânzare-cumpărare, dreptul de proprietate se transmite de 
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îndată ce a fost legat acordul de voinţe (în cazul donaţiei, acordul de voinţe trebuie 

exprimat şi consemnat în formă autentică). În cazul darului manual , predarea bunului 

donat nu este legată de momentul transferului dreptului de proprietate, deoarece 

această donaţie nu este un contract real. 

           În principiu, nimic nu opreşte ca momentul transferului dreptului de 

proprietate să fie amânat de către părţi, însă amânarea transferului dreptului de 

proprietate nu este posibilă în cazul darului manual, deoarece, fiind un contract real, 

încheierea sa valabilă presupune (pe lângă acordul de voinţă) şi tradiţiunea (predarea) 

bunului la momentul încheierii contractului. 

- Donaţia este un contract solemn. 

Asemănător cu art. 813 din Codul civil de la 1864, potrivit căruia „Toate 

donaţiunile se fac prin act autentic”, art. 1011 alin. 1 din Noul Cod Civil prevede că: 

„Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute”. 

Prin această prevedere este consacrat caracterul solemn ad validitatem al 

donaţiei . 

Excepţie de la regula de mai sus fac donaţiile indirecte, donaţiile deghizate şi 

darurile manuale care se perfectează valabil prin simpla predare sau tradiţiune, 

excepţii consemnate şi în alineatul al doilea al art. 1011 din Noul Cod Civil. 

Felurile donaţiei . 

- Donaţia directă de bunuri prezente 

           Donaţia se poate încheia între persoane prezente, caz în care oferta de a 

dona este acceptată pe loc, notarul public autentificând actul de donaţie, de îndată ce 

consimţământul părţilor va fi exprimat. De menţionat că un contract de donaţie se 

poate încheia şi prin mandatar, cu condiţia însă ca această persoană să posede o 

procură specială şi autentică.  

          Dar donaţia se poate încheia şi între persoane absente. Într-o astfel de 

situaţie, atât oferta donatorului, cât şi acceptarea donatarului trebuie să îmbrace forma 

autentică.               

    Contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei a 

ajuns la cunoştinţa ofertantului. 
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     Dacă, înainte de a lua cunoştinţă despre acceptarea ofertei, donatorul moare 

ori devine incapabil, oferta donatorului devine caducă, contractul neputându-se 

încheia.  

    - Darul manual 

Caracteristica principală a actului de dar manual este desigur remiterea sau 

tradiţiunea bunului către beneficiar. Tradiţiunea trebuie să fie efectivă, o simplă 

promisiune de remitere sau predare nu valorează dar manual. 

Forma autentică nu este necesară pentru perfectarea unei donaţii pe calea 

darului manual, însă fiind vorba de o donaţie, acesta este guvernat de regulile de drept 

comun privind donaţia. 

 În Noul Cod Civil, darul manual îşi găseşte limitări valorice, astfel, dacă vor fi 

remise bunuri corporale având valoare mai mare de 25.000 lei, actul nu va putea fi 

validat ca dar manual iar pentru valabilitatea sa este necesară încheierea unui act 

autentic. 

  Un subiect devenit deja clasic îndoctrina românească îl reprezintă darurile de 

nuntă, daruri care constau în bunuri (de cele mai multe ori sume de bani) remise 

soţilor imediat după încheierea căsătoriei, cu ocazia celebrării nupţiale. 

  Se pune problema de a cunoaşte dacă darul de nuntă este bun propriu al unui 

dintre soţi sau este bun comun al soţilor. 

   De principiu, întrucât se pleacă de la premisa faptului că donatorul/donatorii 

sunt animaţi de o pornire interioară conştientă de a gratifica pe ambii soţi, se 

consideră că bunul dăruit intră în comunitatea soţilor. 

- Donaţia deghizată; 

Donaţia este deghizată atunci când actul public cu titlu oneros este mincinos , 

simulat şi , în realitate ,ascunde o donaţie. 

Donaţia deghizată trebuie să îndeplinească condiţiile de fond cerute de lege 

pentru donaţii (actul de deghizare), dar sub aspectul formei să fie întrunite cerinţele 

prevăzute de lege pentru validitatea actului aparent. Sancţiunea nerespectării formei 

cerute formei cerute de lege pentru actul aparent este nulitatea relativă (art. 992 alin. 

1 NCC) a donaţiei deghizate, chiar dacă forma nerespectată este cerută doar ad 

probationem. 
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În cazul donaţiei prin interpunere de persoane obiectul diferă de cel al donaţiei 

deghizate, astfel, aşa cum sugerează şi denumirea acestui tip de donaţie simulată, se 

cooptează un donatar care nu este în fapt adevăratul gratificat. 

  Astfel, prin contractul aparent, donaţia se face către o persoană interpusă 

capabilă să primească, şi anume donatarul fictiv, iar în înscrisul secret este prevăzută 

persoana adevăratului donatar, şi anume incapabilul să primească, şi care se va 

bucura de efectele contractului. 

     - Donaţia indirectă; 

 Donaţia indirectă este, din punct de vedere al modului cum operează transferul 

de drept , opusul donaţiei directe şi constă în procurarea unei persoane beneficiare a 

unui avantaj gratuit prin intermediul unei operaţiuni juridice care se diferenţiază de 

donaţia comună şi care nu este nici o donaţie deghizată sau dar manual. 

  Sunt cunoscute de către jurisprudenţă şi doctrină ca fiind donaţii indirecte mai 

ales acte precum: remiterea de datorie, renunţarea la un drept şi stipulaţia pentru altul, 

dar şi acte oneroase prin care însă se realizează în mod voluntar un dezechilibru 

  Nu este exclus ca o donaţie să fie în acelaşi timp deghizată (disimulată sub 

aparenţa unui act oneros) şi simulată în privinţa beneficiarului real al acesteia. 

         - Donaţia de organe umane; 

  Noul Cod Civil a reglementat alături de Legea nr. 96/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii condiţiile în care se poate dispune de propriul corp uman .Codul 

civil reglementează şi se completează cu Legea nr. 96/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă şi prelevarea de 

la persoanele decedate – prelevare care se traduce în donaţie.  

  Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la 

donatori în viaţă se va face exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, cu 

acordul scris, liber, prealabil şi expres al acestora şi numai după ce au fost informaţi, 

în prealabil, asupra riscurilor intervenţiei.  

  Donatorul va putea reveni asupra consimţământului dat oricând şi fără 

motivare. 

- Donaţia de bunuri viitoare. 

    Prin donaţie de bunuri viitoare se înţelege actul juridic prin care o 
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persoană se obligă într-un contract a lăsa la decesul său parte din averea sa, ori 

întregul său patrimoniu, unei alte persoane, care este astfel instituită succesoare pe 

cale de contract. Calitatea de succesibil este dobândită donatarului, sau mai bine 

zis instituitului, în virtutea acordului de voinţe dintre dânsul şi dispunător. 

. Articolul 1228 din Codul civil arată că „În lipsa unor prevederi legale contrare, con-

tractele pot purta şi asupra bunurilor viitoare.” ori, aşa cum vom arăta şi în cele ce 

urmează, în principiu, donaţia de bunuri viitoare este posibilă şi valabilă. Dacă 

vechiul Cod civil prevedea expres la art. 821 că „Donaţia între vii pentru bunurile 

viitoare este revocabilă”, Noul Cod Civil nu a preluat această prevedere. 

   Donaţia de bunuri viitoare încheiată prin convenţie matrimonială între viitorii 

soţi devine irevocabilă ceea ce-i conferă o mai mare siguranţă donatarului. 

   Donaţia de bunuri viitoare încheiată prin convenţie matrimonială între soţi în 

timpul căsătoriei este revocabilă ad nutum urmând regimul normal al donaţiilor între 

soţi. 

În capitolul al doilea am tratat formarea contractului de donaţie. 

Am avut în vedere elementele esenţiale ale contractului de donaţie : condiţiile 

de fond şi formă prevăzute de art. 1179 C. civ. 

Capacitatea părţilor. 

- Incapacităţi de a dispune prin donaţii 

Sunt , în principiu, incapabili de a dispune prin donaţii: minorii şi interzişii jude-

cătoreşti. 

Potrivit art. 988 alin. 1 C. civ., minorii nu pot face donaţii (nici cu încuviinţarea 

părinţilor şi nici cu autorizarea instanţei de tutelă). 

Persoanele puse sub interdicţie prin hotărâre judecătorească, fiind lipsite de 

capacitate de exerciţiu, nu pot încheia valabil contracte de donaţie (cu atât mai mult 

cu cât, în general, nu pot contracta). 

- Incapacităţi de a primi donaţii. 

Potrivit art. 990 alin. 1 C. civ., sunt anulabile donaţiile „făcute medicilor, far-

maciştilor sau altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi 

acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a 

decesului”. 



Conceptul de liberalitate 

 

20 

 

Potrivit art. 991 C. civ., sunt anulabile legatele încheiate în favoarea: 

a) notarului public care a autentificat testamentul; 

b) interpretului care a participat la autentificarea testamentului; 

c) martorilor (în cazurile prevăzute de lege); 

d) agenţilor instrumentatori (în cazurile prevăzute de lege); 

e) persoanelor care au acordat asistenţă juridică la redactarea testamentului. 

Sancţiunea nulităţii se aplică şi liberalităţilor deghizate sub forma unui contract 

cu titlu oneros sau făcute unei persoane interpuse (art. 992 alin. 1 C. civ.). 

Sunt prezumate până la proba contrară ca fiind persoane interpuse ascendenţii, 

descendenţii şi soţul persoanei incapabile de a primi liberalităţi, precum şi ascendenţii 

şi descendenţii soţului acestei persoane (art. 992 alin. 2 C. civ.). 

- Incapacităţi privind donaţiile de organe. 

Potrivit art. 68 alin. 2 C. civ., se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule 

de origine umană de la minori, precum şi de la persoanele aflate în viaţă, lipsite de 

discernământ din cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-

un alt motiv similar, în afara cazurilor expres prevăzute de lege. 

De asemenea, orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale 

corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolută (art. 

66 C. civ.). 

Pentru a putea fi donator „în viaţă”, persoana trebuie să fie majoră, cu capacitate 

de exerciţiu deplină, iar prelevarea să fie făcută în scop terapeutic. 

Donaţia de organe de la persoanele decedate se efectuează numai dacă moartea 

cerebrală a fost confirmată medical. 

Pentru a fi efectuat transplantul de organe, donatarul trebuie să îşi manifeste în 

scris consimţământul, după ce a fost informat asupra riscurilor şi beneficiilor 

procedeului. 

- Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice. 

Astfel, donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 

0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv, iar în anul în 

care au loc alegeri nu pot depăşi 0,050% (art. 5 alin. 1 şi 2). 
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Sunt interzise donaţiile de bunuri ori bani sau serviciile prestate gratuit, făcute 

cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau politic. 

Sunt incapabile de a face donaţii autorităţile ori instituţiile publice, regiile auto-

nome, companiile naţionale, societăţile comerciale sau bancare cu capital integral ori 

majoritar de stat (art. 10 alin. 2). De asemenea, este interzisă acceptarea donaţiilor din 

partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora (art. 10 alin. 

3). 

Donaţiile făcute partidelor politice din partea altor state ori a organizaţiilor din 

străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine sunt interzise. 

- Formarea acordului de voinţă. 

Pentru că donaţia este, în primul rând, un contract, ea trebuie să aibă la bază 

acordul de voinţe al părţilor. 

De principiu, consimţământul, ca element de validitate a contractului, trebuie să 

fie valabil (neviciat). Consimţământul este viciat când este dat prin eroare, surprins 

prin dol sau smuls prin violenţă (art. 1206 alin. 1 C. civ.). 

- Obiectul contractului. 

Potrivit art. 1225 alin. 1 C. civ., „obiectul contractului îl reprezintă operaţiunea 

juridică, precum vânzarea, locaţiunea, împrumutul şi altele asemenea”. 

În acord cu interpretarea doctrinară, apreciem că operaţiunea juridică înseamnă, 

în realitate, a se referi la conduita părţilor. Astfel, în cazul de faţă obiectul 

contractului de donaţie „îl reprezintă donaţia”, adică transmiterea dreptului real sau 

de creanţă (inclusiv componenta sa materială, predarea lucrului) 

Pot forma obiectul material al donaţiei bunurile mobile şi imobile care, deopo-

trivă, trebuie să îndeplinească (potrivit dreptului comun) o serie de condiţii, precum: 

să fie în circuitul civil, să fie determinate sau determinabile, posibile, licite şi să 

existe sau să poată exista în viitor (art. 1225-1229 C. civ.). 

- Cauza. 

Scopul (motivul) pentru care donatorul transferă, cu titlu gratuit, proprietatea 

sau un alt drept patrimonial altei persoane trebuie să existe, să fie licit şi moral. În caz 

contrar, donaţia nu poate fi valabil încheiată (pentru neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art. 1179 alin. 1 pct. 4 şi art. 1236 C. civ.). 
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Cauza donaţiei cuprinde două elemente: intenţia de a gratifica şi motivul deter-

minant. 

Intenţia de a gratifica constă în transmiterea dreptului de proprietate asupra unui 

bun sau altui drept real ori de creanţă, cu titlu gratuit. Voinţa de a gratifica a dona-

torului este un element abstract, obiectiv, invariabil şi comun tuturor contractelor de 

donaţie. Evident că intenţia de a gratifica este strâns legată de consimţământul liber 

exprimat al donatorului. 

Motivul determinant este scopul practic urmărit de donator, element subiectiv, 

variabil şi concret în fiecare contract de donaţie 

În capitolul al treilea al părţii a doua am analizat principiul irevocabilităţii 

contractului de donaţie. 

Pe lângă faptul că o serie de dispoziţii speciale din Codul civil atrag atenţia 

asupra cerinţelor de fond şi de formă ale contractului de donaţie, de natură a proteja 

voinţa donatorului, acestea consacră şi caracterul definitiv, irevocabil al acestui 

contract. Vorbim deci despre art. 1015 C. civ. care reglementează principiul 

irevocabilităţii şi care acţionează oarecum descurajant pentru donator şi consolidează 

securitatea circuitului civil al bunurilor. 

   În condiţiile principiului forţei obligatorii a oricărui contract consacrat prin 

art.1270 C. civ. – contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile 

contractante – părţile au obligaţia de a respecta contractul încheiat, de a-l executa cu 

bună-credinţă, contractul impunându-se ca şi legea (având forţă juridică echivalentă). 

Avem aici în vedere irevocabilitatea ca principiu general al oricărui contract. 

Astfel, sunt clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei şi este 

lovită de nulitate absolută, donaţia care: 

a) este afectată de o condiţie a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa 

donatorului; 

– este vorba despre condiţia pur potestativă care depinde doar de voinţa 

donatorului („mă oblig, dacă vreau”). Însă în materia donaţiilor sunt interzise toate 

condiţiile potestative, fie că sunt suspensive sau rezolutorii, fie că depind de donator 

sau donatar şi fie că sunt simple sau pur potestative, adică dacă depind de o decizie 

arbitrară. 
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b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, 

dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie; 

– se preia textul din vechiul Cod civil, respectiv art. 823 şi ca atare „Este nulă 

donaţia care impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în 

viitor şi a căror valoare n-a fost specificată prin actul de donaţie, întrucât donatorul ar 

fi liber să revoce donaţia contractând datorii până la concurenţa valorii bunurilor 

donate (chiar dacă, în fapt, nu contractează datorii).” 

c) conferă donatorului dreptul de a denunţa unilateral contractul; 

– „clauza de denunţare unilaterală nu ar putea fi înscrisă într-un contract 

declarat de lege ca fiind irevocabil... clauza de denunţare unilaterală (trebuie) să nu 

reprezinte, în realitate, o condiţie pur potestativă din partea celui care se obligă, 

deoarece obligaţia însăşi asumată sub o astfel de condiţie, este nulă.” 

d) permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul 

moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o parte 

din bunurile donate, nulitatea operează numai în privinţa acestei părţi. 

Principiul irevocabilităţii donaţiei mai suferă o atenuare ori o limitare, astfel art. 

1016 alin. (1) consacră posibilitatea întoarcerea convenţională, respectiv faptul că în 

contractul de donaţie poate să se prevadă „... întoarcerea bunurilor dăruite, fie pentru 

cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, cât şi 

descendenţii săi ar predeceda donatorului.”  

Cauzele legale de revocare a donaţiei. 

Similar cu vechiul Cod civil, chiar dacă legiuitorul impune irevocabilitatea 

donaţiei, tot acesta prevede şi trei cazuri de revocare a donaţiei. 

- Revocarea pentru ingratitudine. 

„a) dacă donatorul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui 

sau ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat; 

b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă 

de donator; 

c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului 

ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se seama de starea 

în care se afla bunul la momentul donaţiei.” 
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- Revocarea pentru neexecutarea sarcinii. 

Contractul de donaţie cu sarcină este o varietate a contractului de donaţie prin 

care se impune donatarului să îndeplinească o obligaţie determinată numită sarcină, 

fie în folosul lui însuşi (de exemplu: i se donează o sumă de bani cu sarcina de a-şi 

continua sau desăvârşi pregătirea profesională), fie în folosul donatorului (de 

exemplu: i se donează un apartament proprietate personală, cu sarcina de a-l întreţine 

pe donator), fie în folosul unei terţe persoane (de exemplu: sarcina de a da un bun sau 

de a face un serviciu unui terţ) 

S-a considerat de asemenea că „donaţia cu sarcină este un contract gratuit numai 

în limita valorii nete de care beneficiază donatarul, scăzându-se din valoarea bunului 

primit suma ce reprezintă valoarea sarcinii stipulate în favoarea donatorului sau a 

unui terţ; când sarcina este stipulată în favoarea donatarului însuşi, contractul rămâne 

în întregime cu titlu gratuit 

În conformitate cu art. 1027 alin. 1 C. civ., donatorul are la îndemână două 

posibilităţi de acţiune în situaţia în care sarcina nu este îndeplinită de donatar, astfel 

donatorul (sau succesorii săi în drepturi) poate cere fie executarea sarcinii, fie 

revocarea donaţiei, dar în cazul în care sarcina a fost stipulată în favoarea unui terţ, 

acesta poate cere numai executarea sarcini 

Ca noutate şi într-un oarecare spirit al teoriei impreviziunii, Noul Cod Civil a 

prevăzut posibilitatea revizuirii condiţiilor şi sarcinilor din cadrul liberalităţilor. 

Astfel, „dacă, din cauza unor situaţii imprevizibile şi neimputabile beneficiarului..., 

executare a sarcinilor care afectează liberalitatea a devenit extrem de dificilă ori 

excesiv de oneroasă pentru beneficiar, acesta poate cere revizuirea sarcinilor. 

- Revocabilitatea donaţiilor între soţi 

 Codul civil consacră principiul revocabilităţii donaţiei între soţi prin art.1031 

conform căruia „orice donaţie încheiată între soţi este revocabilă numai în timpul 

căsătoriei”.  

Contractul de donaţie încheiat între soţi, în timpul căsătoriei, poate avea ca 

obiect numai bunurile proprii ale soţului donator şi care devin bunuri proprii ale 

soţului donatar dacă nu a fost stipulată intrarea acestora în proprietatea comună, ceea 

ce înseamnă transformarea dreptului de proprietate exclusivă a soţului donator într-un 
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drept de coproprietate în devălmăşie al ambilor soţi (evident, aceasta se poate 

întâmpla în regimul comunităţii legale sau convenţionale de bunuri).    

Deşi donaţia între soţi nu este interzisă, legea a instituit unele derogări de la 

regulile generale aplicabile donaţiilor. Cea mai importantă regulă specială o 

constituie derogarea de la principiul irevocabilităţii donaţiilor. Donaţia poate fi 

revocată doar de către soţul donator, nu şi de moştenitorii sau creditorii acestuia, în 

orice moment, în timpul căsătoriei. 

Revocarea se realizează prin voinţa unilaterală a soţului donator (ad nutum) 

indiferent de forma de realizare a donaţiei. Putem concluziona că o astfel de donaţie 

rămâne definitivă şi irevocabilă numai după desfacerea sau încetarea căsătoriei. 

      - Caducitatea donaţiei. 

Donaţia făcută în vederea căsătoriei nu îşi va produce efecte în cazul în care 

căsătoria nu se va încheia (art. 1030 C. civ.). 

Tot caducitatea este aplicabilă şi în cazul ofertei de donaţie în situaţia în care 

donatorul ofertant decedează ori este incapabil, în acest caz contractul de donaţie 

nefiind încă format. 

 În capitolul patru am analizat contractul de donaţie prin prisma efectelor pe 

care le produce faţă de donator ,donatar şi faţă de terţi. 

În lumina faptului că donaţia este un contract unilateral, naşte de principiu, 

obligaţii în sarcina donatorului, donatarul având doar o obligaţie morală de 

recunoştinţă, însă în cazul în care donaţia se face cu sarcină, donatarul va avea 

obligaţii la rândul său. 

Efectele donaţiei sunt drepturile subiective şi obligaţiile civile la care dă naştere, 

pe care le modifică sau stinge aceasta, însă, aşa cum unanim şi de notorietate, 

doctrina cât şi practica judiciară au statuat valoarea sarcinii va trebui să fie mai mică 

în raport cu valoarea bunului primit de donatar, în situaţie diferită, contractul de 

donaţie devenind sinalagmatic. 

  A. Obligaţiile donatorului 

- Obligaţia de predare a lucrului 

 - Obligaţia de garanţie a donatorului 
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Datorită caracterului gratuit al contractului, în principiu, donatorul nu are şi 

obligaţia de a-l garanta pe donatar pentru evicţiune sau pentru viciile ascunse 

Ca excepţie de la regula de mai sus, donatorul datorează totuşi garanţie pentru 

evicţiune: 

– dacă a promis expres garanţia, sau 

– dacă evicţiunea decurge din fapta sa ori dintr-o împrejurare care afectează 

dreptul transmis, pe care a cunoscut-o şi nu a comunicat-o donatarului la încheierea 

contractului  

         B. Obligaţiile donatarului 

Deoarece contractul de donaţie este unilateral, în principiu, donatarul nu are 

nicio obligaţie faţă de donator. 

Totuşi donatarul poate avea (cel mult) o obligaţie imperfectă, de recunoştinţă 

(morală), care, dacă este încălcată, poate duce implicit, în anumite condiţii, la 

revocarea donaţiei pentru ingratitudine (art. 1023 C. civ.). 

Dacă donaţia este sub modo (cu sarcini), donatarul are obligaţia de a executa 

sarcina întocmai ca debitorii din contractele sinalagmatice, deoarece, în caz contrar, 

donaţia poate fi „revocată” 

       C. Efectele donaţiei faţă de terţi 

Ca orice contract translativ de proprietate, donaţia produce efecte (directe) doar 

între părţile contractante. Astfel, pentru ca donaţia să producă efecte şi faţă de terţi, 

este necesară îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de lege. 

 

Mecenatul şi sponsorizarea  cu titlu gratuit – donaţii 

 

Întrucât însăşi definiţia legală a mecenatului califică acest act ca liberalitate, 

având în vedere şi tema lucrării noastre, considerăm că se impune şi o scurtă analiză 

asupra actelor de mecenat şi sponsorizare atunci când acestea se încheie cu titlu 

gratuit. 

Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 32/1994, „mecenatul este un act de libe-

ralitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără 

obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor 
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bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate 

filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: 

cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific, cercetare fundamentală aplicată.” 

Iată că, fără echivocitate, mecenatul este calificat chiar de textul de lege ca fiind 

un act de liberalitate, aşadar un act prin care o persoană (fizică sau juridică) dispune 

cu titlu gratuit de bunurile sale. 

Din definiţia legală a mecenatului se desprind şi caracterele juridice ale acestuia. 

Primul şi cel mai important caracter al contractului de mecenat este că acesta 

este esenţialmente gratuit. Într-adevăr, singurul folos obţinut de mecenă este unul 

spiritual, iar nu patrimonial. 

Beneficiar al actului de mecenat va putea fi doar o persoană fizică. Facem aici 

un recurs la reglementări vechi şi îndrăznim o comparaţie. Astfel, se observă că pe 

lângă incapacităţile speciale în materie de liberalităţi prevăzute de vechiul şi Noul 

Cod Civil, Legea nr. 32/1994 instituie încă o incapacitate specială absolută de a primi 

printr-un act de mecenat, persoanele juridice fiind cele vizate. 

Articolul 1 alin. 4 din Legea nr. 32/1994 este foarte explicit şi foarte clar în 

sensul că acesta arată că actul trebuie încheiat în formă autentică. 

Fiind un act de liberalitate, aşa cum însăşi textul din norma de reglementare îl 

numeşte, contractul de mecenat se circumscrie principiilor de drept comun, respectiv 

celor de la donaţie. Astfel fiind, mecenatul este un act irevocabil de gradul al doilea 

sens în care se impune concluzia că un act de mecenat nu va putea fi afectat de 

condiţii suspensive sau rezolutorii venind dinspre mecena. De asemenea, se exclude 

şi condiţia pur potestativă, condiţie care ar depinde exclusiv de voinţa unei părţi.                

  Mecenatul va putea fi „revocat” pentru aceleaşi cauze prevăzute de art. 1020 

pentru donaţie şi anume: pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a 

sarcinilor, doar cea stabilită în folosul beneficiarului, conform precizărilor de mai sus. 

 Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la 

transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace 

financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una 

dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării . Considerăm că sponsorizarea va fi 

cu titlu gratuit şi deci un act de liberalitate doar în măsura în care sponsorul nu 
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urmăreşte să obţină avantaje comerciale, de imagine, de notorietate ori de credibilitate 

prin promovarea acestuia şi nu obligă beneficiarul în acest sens, altminteri am fi în 

prezenţa unor obligaţii reciproce procuratoare de foloase materiale cuantificabile în 

favoarea sponsorului. 

Nu lipsit de argumente, în literatura de specialitate s-au formulat opinii, a căror 

autori consideră că sponsorizarea poate fi atât un contract cu titlu gratuit, cât şi unul 

cu titlu oneros, însă numai în limita sarcinilor impuse de către sponsor. 

Sponsorizarea cu titlu gratuit nu poate fi decât un contract întrucât, fiind o 

donaţie (act juridic bilateral) presupune manifestarea de voinţă a ambelor părţi, atât a 

sponsorului cât şi a beneficiarului sponsorizării, contractul fiind însă unilateral – se 

nasc obligaţii doar în sarcina sponsorului. 

Sponsorizarea cu titlu gratuit este un contract numit, translativ de proprietate, de 

dispoziţie, comutativ şi consensual (în anumite condiţii). 

Ceea ce interesează însă cel mai mult în cadrul lucrării noastre, este desigur 

caracterul de liberalitate al sponsorizării cu titlu gratuit, ceea ce am abordat deja în 

prima secţiune a prezentului capitol. 

Sponsorizarea va putea fi şi un act de liberalitate însă doar dacă sponsorul 

urmăreşte procurarea unui folos gratuit beneficiarului, fără niciun fel de 

contraprestaţie, însă totuşi, spre deosebire de mecenat, sponsorizarea, la fel ca 

donaţia, poate fi afectată de sarcini, situaţie în care sponsorizarea va fi cu titlu gratuit 

doar până la concurenţa valorii sarcinii impuse. 

  Apreciem că sponsorizarea constituie o derogare şi de la prevederile art. 984 

alin. (2) C. civ. conform cărora liberalităţile pot fi făcute numai prin donaţie sau legat 

cuprins în testament. Derogarea este valabilă şi pentru mecenat (cum am arătat mai 

sus). Nu putem considera sponsorizarea ca fiind o donaţie clasică, nici măcar 

indirectă sau deghizată, întrucât cauza celor două acte şi mai ales scopul mediat al 

acestora face să apară diferenţe importante între acestea. 

  Şi , în fine ,în partea a treia am tratat legatul cuprins în testament. 

Această parte am structurat-o în patru capitole. 

În primul capitol am făcut o analiză a evoluţiei testamentului în diferite ţări cu 

tradiţie în domeniul dreptului din Europa. 
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Din cele mai vechi timpuri, popoarele au avut în vedere proteguirea dreptului 

oricărei persoane de a dispune liber de averea sa, atât în timpul vieţii, prin acte inter 

vivos, cat şi mortis causa, prin testament. Dispoziţiile post mortem, care constituie 

substanţa testamentului, dau expresie a ceea ce înţelege omul prin proprietate şi 

destinul ei. 

Testamentul, aşa cum îl definesc legiuitorii, este un act unilateral, personal şi 

revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune de bunurile sale pentru 

momentul în care nu va mai fi în viaţă. 

Putem observa că testatorii din toate timpurile şi din toate mediile sociale au 

avut tendinţa de a se raporta la meleagurile natale, la strămoşi şi divinitate. Dar se 

proteguieşte atât familia, cât şi libertatea de a alege: „este o lege imuabilă aceea că 

taţii trebuie să-şi lase bunurile la copii lor după moarte şi este tot o lege pe care o 

aşezăm îndeobşte între legile naturale, aceea că se poate dispune de propriile bunuri 

prin testament.” 

Din dreptul roman, testamentul trece în dreptul modern. Însă, în timpul Evului 

Mediu, obiceiurile de origine germanică şi principiile dreptului canonic nefiindu-i 

favorabile, testamentul nu este foarte des întâlnit, începând cu secolul al IX-lea până 

în secolul al XII-lea. 

Ulterior, renaşterea studiilor de drept roman conduce la transformarea treptată a 

testamentului, care redobândeşte o importanţă tot mai mare, din secolul al XIII-lea. 

În Roma străveche, moştenirea legală (ab intestat) a apărut înaintea celei 

testamentare. Cele două forme de moştenire au cunoscut o evoluţie proprie. 

Succesiunea testamentară are o origine mai nouă. Testamentul presupune 

existenţa unei societăţi mai evoluate, în care şeful familiei (pater familias), stăpân al 

bunurilor familiale, putea să dispună de ele cu respectarea anumitor formalităţi în 

favoarea oricărei persoane. 

Datele dreptului comparat confirmă teza că, în general, succesiunea 

testamentară este posterioară celei legale. Într-adevăr, la greci, la popoarele 

germanice şi la alte popoare moştenirea legală a apărut, aşa cum dovedesc textele, 

înaintea celei testamentare. Legea celor XII table, apărute după formarea statului 

roman, cunoaşte ambele forme de moştenire.  
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În Germania, stat federal, se aplică pe întreg teritoriu dispoziţiile Codului civil 

(BGB), iar dreptul local primeşte o aplicare restrânsă, numai în cazul în care Codul 

civil permite în mod expres aceasta. În Codul civil, succesiunile formează obiect de 

reglementare al Cărţii a V-a. 

Legea prevede că certificatul de moştenitor (Erbschein) cuprinde informaţii 

privind identitatea moştenitorilor, nu şi întinderea masei succesorale. Acest certificat 

este emis de instanţa succesorală de la ultimul domiciliu al lui de cuius 

Moştenitorii devin proprietari din momentul deschiderii succesiunii şi pot intra 

în posesia bunurilor succesorale direct. Legatarul cu titlu particular trebuie să ceară 

predarea legatului de la moştenitori 

Roma fiind leagănul dreptului roman, care a influenţat şi a stat la baza multor 

sisteme de drept, sistemul de drept italian este privilegiat. Reglementările moderne 

reflectă principiile esenţiale ale normelor iniţiale, adaptate epocii contemporane 

La început, rudenia de sânge stabilită pe linie maternă constituia baza existenţei 

comunităţii şi a condus la apariţia moştenirii ab intestat. 

Odată cu apariţia familiei patriarhale, când bărbatul dobândeşte o poziţie 

dominantă în familie, a apărut şi moştenirea testamentară. În acest fel, pater familias 

dispune de bunurile sale chiar şi mortis causa. 

Potrivit concepţiei moştenite din dreptul roman, şi în Italia se consideră că 

moştenirea legală (successionne legitima) are caracter supletiv, în sensul că intervine 

numai în măsura în care lipseşte total sau parţial moştenirea testamentară 

Legatarii dobândesc fără a fi nevoie să facă dovada acceptării moştenirii 

(păstrând însă dreptul de a renunţa), dar trebuie să ceară punerea în posesie de la 

persoanele însărcinate cu predarea legatului (art. 649 C. civ. italian). 

Vechiul drept francez a preluat, în esenţă, concepţia romană.  

Codul Civil Francez sau Codul Civil Napoleonian a fost realizat în vremea 

Primului Imperiu Francez sub îndrumarea lui Napoleon Bonaparte. În acest cod se 

acordă o deosebită importanţă proprietăţii juridice, aceasta situându-se în centrul 

reglementărilor sale juridice, fiind privită drept sorgintea originară a oricăror libertăţi 

individuale. Este în vigoare şi în prezent în Franta şi a fost preluat de majoritatea 

ţărilor europene, precum şi de alte ţări de tradiţie juridică europeană. 
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Canada este o federaţie care cuprinde 10 provincii şi 3 teritorii. Cele mai multe 

domenii de drept privat (inclusiv dreptul succesoral), care în Constituţia canadiană 

sunt desemnate sub titlul „Property and Civil Rights”, sunt de competenţa exclusivă a 

parlamentelor provinciale. Provincia Quebec este singura care are un sistem de drept 

civil derivat din Codul civil francez. Totuşi, importante instituţii din sistemul de 

common law, aplicabil în restul Canadei, au fost încorporate de-a lungul anilor în 

sistemul din Quebec, cum ar fi, de pildă, conceptul de trust, astăzi integrat în Codul 

civil din Quebec. Acest Cod civil a fost adoptat la 18 decembrie 1991 şi a intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 1994. 

În cazul în care de cuius nu a întocmit testament sau toţi legatarii desemnaţi 

predecedaseră, Codul civil prevede care sunt clasele de moştenitori şi cotele ce li se 

cuvin din moştenire. 

În dreptul cutumiar al Galiciei (actuala Spanie) exista tradiţia ca toţi copii dintr-

o familie, atât băieţii, cât şi fetele să primească o parte din moştenire. Însă unul din 

fii, care era numit mellorado, era cel care moştenea casa şi o treime din moştenire. În 

unele sate, mellorado primea chiar şi doua treimi din moştenire. Aceste două treimi 

constau în toate terenurile familiei. Ceilalţi copii primeau partea lor în bani sau alte 

bunuri. 

Până la instaurarea stăpânirii romane, în Dacia se aplica cutuma locală. Ulterior, 

s-a introdus dreptul roman scris şi instituţiile juridice au fost reglementate de acesta. 

Succesiunea putea fi deferită prin testament sau ab intestat. Peregrinii (toţi locuitorii 

liberi ai Daciei) utilizau forma orală a testamentului. Deşi nu se bucurau de ius 

commercii sau commercium (dreptul de a încheia acte juridice potrivit dreptului 

roman), peregrinii aveau totuşi testamenti factio pasiva, putând veni la succesiunea 

cetăţenilor romani. 

În condiţiile feudalismului dezvoltat, instituţiile juridice păstrează un important fond 

de norme străvechi, dar se adaugă şi numeroase reguli noi. Moştenirea era, ca şi până atunci, 

legală (în lipsa manifestării de voinţă a lui de cujus) şi testamentară.  

În perioada voievodatului, dreptul scris în Transilvania a fost influenţat de 

tendinţa factorilor locali de a consolida autonomia voievodatului, pe de o parte, şi de 

politica centralizatoare promovată de Ungaria, pe de altă parte. În domeniul dreptului 
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succesoral, s-a introdus un sistem care funcţiona în raport cu poziţia socială a părţilor 

şi cu provenienţa bunurilor. Doar băieţilor li se puteau transmite bunurile donative ale 

nobililor. 

În Ţara Românească era aplicabilă Legiuirea Caragea promulgată în anul 1818, 

pe vremea domniei domnitorului fanariot Ioan Gheorghe Caragea (1812-1818). Chiar 

dacă este, prin conţinutul său, mai puţin unitară, deoarece cuprinde norme de drept 

civil, penal şi de procedură, cea de-a patra parte este „despre daruri şi moştenire”. 

În Moldova, la iniţiativa domnitorului Scarlat Callimachi (Calimach) a fost 

alcătuit Codul Calimach numit şi Codica Ţivilă a Moldovei, urmărindu-se să se 

îmbine dreptul local, bazat pe obiceiul pământului, cu dreptul bizantin. La baza 

codului au stat Codul civil francez din 1804 şi Codul civil austriac din 1811. 

În perioada 1691-1848, în Transilvania, sistemul succesoral nu a suferit 

modificări importante. Au intervenit unele noutăţi doar în privinţa dreptului iobagilor 

de a dispune de bunurile lor, fie prin acte inter vivos, fie mortis causa (Patenta lui 

Iosif al II-lea din 22 august 1785). 

În districtele de graniţă, se putea dispune prin testament doar de bunurile 

imobile. Potrivit principiului masculinităţii, pământul revenea primului născut băiat, 

iar în lipsa descendenţilor, celei mai apropiate rude de sex masculin, cu condiţia ca 

acesta să figureze în sânul familiei. Femeile veneau la moştenirea pământului doar în 

lipsa unui bărbat conscris. 

Unirea Principatelor a condus la elaborarea Codul nostru civil din 1864 sau 

Codul Civil al lui Cuza sau Codicele Civil care a fost codul civil în vigoare în 

Principatele Unite ale României şi ulterior România de la data de 1 decembrie 1865 

până la data de 1 octombrie 2011. 

Codul prevedea că proprietatea poate fi transmisă atât prin acte juridice 

încheiate între persoanele în viaţă – inter vivos – cât şi prin acte pentru cauză de 

moarte – mortis causa. Ca atare, proprietatea se transmite şi pe cale succesorală, sub 

cele două forme ale sale: ab intestat şi testamentară. Codul reglementa amănunţit 

deschiderea succesiunii, categoriile de succesori, ordinea şi cota în care aceştia 

dobândesc bunurile defunctului, opţiunea succesorală şi lichidarea succesiunii.  

Testamentele sunt de mai multe feluri: olograf, autentic şi mistic. 
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Totodată, sunt reglementate şi legatele, acestea fiind dispoziţii testamentare 

pentru o fracţiune de moştenire, toată moştenirea sau un bun determinat. 

În capitolul al doilea am analizat conţinutul testamentului ,prin prisma 

caracterelor ,naturii juridice ale acestuia ,condiţiile de fond şi de formă , precum şi 

clasificarea testamentelor conform Noului Cod civil. 

În conformitate cu art. 1034 din Codul Civil al României, în vigoare începând 

cu data de 01 octombrie 2011 „Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil 

prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, 

pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.”  

În conformitate cu art. 1034 din Codul Civil al României, în vigoare începând 

cu data de 01 octombrie 2011 „Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil 

prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, 

pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.”  

În jurul acestei ultime definiţii legale, care trebuia şi a fost asociată cu alte 

dispoziţii legale, s-au construit opinii doctrinare care, în principiu, au convers spre 

aceeaşi concluzie, firească de altfel, ca testamentul este un act juridic unilateral, 

solemn, esenţialmente personal şi esenţialmente revocabil. 

Aceste caractere juridice care lipseau (cu excepţia revocabilităţii) din cuprinsul 

definiţiei legale din vechiul Cod civil au fost preluate din doctrină în mod judicios şi 

corect de către legiuitorul Noului Cod Civil, acesta inserând, în mod nemediat, 

caracterele menţionate în cuprinsul definiţiei legale a testamentului, după cum în mod 

lesne se poate observa din chiar textul art. 1034 Cod civil.  

Considerăm că legiuitorul Noului Cod Civil a fost deosebit de inspirat prin 

preluarea criticilor doctrinare şi adaptarea acestora într-o definiţie care a evoluat spre 

ceea ce credem că este o definiţie corectă, clară, concisă, dar, totodată, cuprinzătoare 

a testamentului, sens în care afirmăm că aceasta nu mai are nevoie nici de „ajustări” 

şi nici de explicaţii suplimentare laborioase.  

Redactarea aleasă de către legiuitorul Noului Cod Civil este de apreciat şi prin 

prisma faptului că acesta a reuşit să discearnă între definiţii doctrinare emise de autori 

a căror conţinut era, de asemenea, incomplet sau lipsit de suficienţă acurateţe. Un 

exemplu în acest sens este definiţia propusă de C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 



Conceptul de liberalitate 

 

34 

 

Al. Băicoianu, care considerau că definiţia completă a testamentului este următoarea: 

„Testamentul este un act solemn, unilateral, revocabil şi personal, prin care testatorul 

dispune pentru după încetarea sa din viaţă, de tot sau parte din avutul pe care-l lăsa la 

moartea sa” or, din această definiţie, care deşi adaugă caracterele de solemn, 

unilateral şi personal ale testamentului, rezultă din nou limitarea incorectă la 

dispoziţii testamentare care privesc doar patrimoniul succesoral ori bunurile din 

acesta.  

Caracterele juridice ale testamentului sunt mult mai uşor de observat, acestea 

fiind oricum bine cunoscute dinaintea inserării directe în cadrul definiţiei: act solemn, 

act unilateral, act personal, act pentru cauza de moarte, act revocabil. 

act solemn 

„...în una din formele cerute de lege...” impune art. 1034 Cod civil, aşadar posi-

bilitatea de manifestare a ultimelor voinţe a testatorului este limitată la posibilitatea 

de alegere a uneia din formele reglementate strict de lege. Există deci o limitare a 

exprimării voinţei în mod liber, legea neluând în considerare alte forme de exprimare 

în ceea priveşte actul testament. 

act unilateral 

Pentru valabilitatea formării testamentului nu este necesara acceptarea 

dispoziţiilor de câtre legatar ori de către executor testamentar – daca este cazul. Este 

suficienta voinţa unică şi exclusivă a testatorului pentru ca testamentul exprimat în 

una din formele prescrise de lege să producă efecte juridice, legatul transmiţându-se 

către legatar la momentul deschiderii moştenirii testatorului, sub condiţia ca legatarul 

sa accepte legatul. 

act revocabil 

Testamentul se constituie intr-o excepţie de la dreptul comun în materie civila, 

fiindu-i stabilite reguli de fond şi forma speciale. Astfel, până în ultima clipa a vieţii 

sale şi sub seama îndeplinirii condiţiilor privind capacitatea, testatorul poate revoca 

ori modifica testamentul întocmit 

act personal 

Testamentul este un act cu caracter esenţialmente personal. Reprezentarea sau 

încuviinţarea ocrotitorului legal al eventualului testator nu pot fi primite pentru a 
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valida un testament. Asistarea de specialitate la întocmirea/redactarea testamentului 

nu înlătură caracterul personal al actului de ultima voinţa, în măsura în care voinţa 

personala a autorului nu este viciata şi exprima exclusiv voinţa acestuia. 

act pentru cauza de moarte (mortis causa) 

Efectele juridice ale dispoziţiilor testamentare se vor produce numai la moartea 

testatorului, daca legea nu conţine prevederi contrare.  

Legatarul nu va beneficia de nici un drept cât timp testatorul este în viaţă sau 

prezumat a fi în viaţă, dreptul de dispoziţie asupra obiectului legat nefiind în niciun 

fel afectat de existenţa testamentului.  

           Conţinutul testamentului 

Cuprinsul principal al testamentului îl constituie legatele. Pe lângă acestea, 

testamentul poate cuprinde şi alte dispoziţii de ultimă voinţă 

Articolul 1035 din Codul Civil arata ca: „Testamentul conţine dispoziţii 

referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum şi 

la desemnarea directă sau indirectă a legatarului. Alături de aceste dispoziţii sau chiar 

şi în lipsa unor asemenea dispoziţii, testamentul poate să conţină dispoziţii referitoare 

la partaj, revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenire, numirea de 

executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali şi alte 

dispoziţii care produc efecte după decesul testatorului.” 

Aşadar, testamentul poate conţine şi alte clauze, care nu se referă la patrimoniul 

succesoral, clauze ce nu pot insă încălca ordinea publică, ca de exemplu: 

– recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, atât de către mamă 

(recunoaşterea unui copil care nu a fost înregistrat în Registrul de stare civilă sau care 

a fost trecut în acest registru ca născut din părinţi necunoscuţi), cât şi de către tată 

(recunoaşterea copilului conceput şi născut în afara căsătoriei). O asemenea 

recunoaştere, făcută prin testament, nu se poate revoca (art. 416 C. civ.); 

– părintele poate desemna şi persoana care urmează a fi numita tutore al copiilor 

săi (art. 114 C. civ.) sau poate prevedea, în mod expres, că înlătură posibilitatea ca o 

anumită persoană să fie tutore (art. 113 C. civ.); 

– fiecare soţ poate dispune prin testament de partea ce i s-ar cuveni din 

comunitatea de bunuri, la încetarea căsătoriei (art. 350 C. civ.); 
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– testatorul poate sa-si dea acordul sau sa interzică, după decesul sau, folosirea 

prelevării de organe, ţesuturi şi celule umane, în scop terapeutic sau ştiinţific (art. 81 

C. civ.); 

– testatorul poate dispune de modalitatea de efectuare a propriilor sale funeralii 

şi poate da dispoziţii cu privire la corpul sau după moarte (art. 80 Cod Civil); 

– se numeşte executorul testamentar şi limitele puterilor sale; 

– se poate înfiinţa o fundaţie, urmând ca scopul şi patrimoniul acesteia sa fie 

precizate de testator; 

– prin testament (dar şi prin convenţie) se poate interzice înstrăinarea unui bun, 

insa numai pentru o durata de cel mult 49 de ani şi sub condiţia sa existe un interes 

serios şi legitim. Termenul începe să curgă de la data dobândirii bunului (art. 627 C. 

civ.); 

– prin legat (dar şi prin convenţie), se poate împuternici o persoana în vederea 

administrării unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui 

patrimoniu care nu îi aparţine. Împuternicirea prin legat produce efecte numai daca 

este acceptata de administratorul desemnat de testator; 

– prin testament, testatorul poate sa aleagă legea aplicabila propriei sale 

succesiuni (art. 26345 C. civ.); 

Toate dispoziţiile cuprinse în testament reprezintă manifestarea liberă a voinţei 

testatorului şi vor produce efecte la moartea acestuia. 

Excepţie face recunoaşterea de filiaţie, care produce efecte imediat, adică de la 

data redactării testamentului. Ea se deosebeşte de celelalte dispoziţii testamentare şi 

prin faptul că este irevocabilă, aşa cum am arătat. 

Condiţiile de fond ale testamentului 

Pentru ca dispoziţiile testamentare să fie valabile, trebuie îndeplinite condiţiile 

de fond, şi anume: capacitatea de a dispune şi de a primi prin testament, voinţa liberă 

şi neviciată a testatorului şi cauza valabilă a actului juridic. 

Capacitatea 

În art. 987 alin. 1 Cod civil „Orice persoana poate face şi primi liberalităţi, cu 

respectarea regulilor privind capacitatea.” 

– Capacitatea de a dispune prin testament 
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Capacitatea de a dispune prin testament se subscrie regulilor generale privind 

capacitatea civilă. 

Testatorul trebuie să aibă capacitatea de a dispune prin liberalităţi sau alte acte 

juridice privind transmisiunea succesorală la momentul la care îşi exprimă 

consimţământul, iar cel gratificat trebuie să aibă capacitatea de a primi prin testament 

la momentul deschiderii moştenirii testatorului. 

Capacitatea de a dispune este regula, iar incapacitatea este excepţia. 

Capacitatea de a dispune prin testament se va aprecia în raport de data la care 

testatorul îşi exprimă consimţământul neviciat. 

Incapacitatea de dispune prin testament este de asemenea prevăzuta de Codul 

civil în art. 988 alin. 1 C. civ. care arată că „Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau 

cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu poate dispune de bunurile sale prin liberalităţi, 

cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.” 

– Capacitatea de a primi prin testament 

În virtutea art. 987 alin. 1 C. civ., oricine (cu respectarea regulilor privind 

capacitatea) poate primi liberalităţi. Pe cale de consecinţă orice persoană capabilă 

poate fi gratificată pe cale testamentară. 

Incapacităţile comune pentru legate şi donaţii sunt cuprinse în art. 990 C. civ., 

astfel:  

a) sunt incapabili relativ de a primi liberalităţi medicii, farmaciştii sau alte 

persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, au acordat îngrijire de 

specialitate dispunătorului (donator sau testator) pentru boala care este cauza a 

decesului – regula incapacităţii speciale în materia liberalităţilor. La aceasta regula 

Codul Civil instituie, în mod tradiţional îndrăznim să afirmăm excepţii, astfel sunt 

valabile liberalităţile deci şi legatele dispuse în favoarea soţului, rudelor în linie 

dreapta sau colateralilor privilegiaţi, chiar daca aceştia i-au acordat 

dispunătorului/testatorului asistenta de specialitate pentru boala cauzatoare a 

decesului precum şi cele dispuse în favoarea altor rude până la gradul al patrulea 

inclusiv, cu condiţia ca, la data întocmirii actului de liberalitate, dispunătorul nu avea 

soţ şi nici rude în linie dreapta ori colaterali privilegiaţi. 
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b) sunt incapabili relativ de a primi liberalităţi preoţii sau alte persoane care i-au 

acordat dispunătorului asistenţă de specialitate, în timpul bolii cauzatoare a decesului. 

Similar cu situaţia prevăzută pentru medici, farmacişti şi persoanele asimilate 

acestora din urmă, excepţia va opera şi aici în favoarea soţului, rudelor în linie 

dreaptă sau colateralilor privilegiaţi, iar în lipsa acestora, rudelor până la gradul al 

patrulea inclusiv. Nulitatea relativă este din nou aplicabilă şi în această ultimă 

situaţie.  

Articolul 991 C. civ. prevede cea de-a doua categorie de incapacităţi speciale – 

cea referitoare doar la legate în care se arata ca sunt anulabile legatele în favoarea: 

a) notarului public care a autentificat testamentul; 

b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului; 

c) martorilor, în cazurile prevăzute la art. 1043 alin. 2 şi art. 1047 alin. 3; 

d) agenţilor instrumentatori, în cazurile prevăzute la art. 1047; 

e) persoanelor care au acordat, în mod legal, asistenţă juridică la redactarea 

testamentului. 

Simulaţia în materia incapacităţilor de a primi prin testament 

La alin 2 C. civ. precizează că „Sunt prezumate până la proba contrară ca fiind 

persoane interpuse ascendenţii, descendenţii şi soţul persoanei incapabile de a primi 

liberalităţi, precum şi ascendenţii şi descendenţii soţului acestei persoane.” – o 

noutate în ceea ce priveşte simulaţia în materie testamentară din care putem trage 

următorul raţionament conclusiv şi sintetic totodată: prezumţia cu privire la 

persoanele interpuse are o natura relativa şi nu absoluta ca în vechea reglementare iar 

cercul persoanelor asupra cărora se aplica aceasta prezumţie relativa de interpunere se 

extinde – este vorba de categoria ascendenţilor (fără limitare şi alţii decât ascendenţii 

privilegiaţi). 

Consimţământul testatorului 

Art. 1038 din Noul Cod Civil prevede, la primul alineat că: „testamentul este 

valabil numai dacă testatorul a avut discernământ şi consimţământul său nu a fost 

viciat.” 

În materie testamentară, viciile de consimţământ prezintă unele particularităţi, 

chiar dacă se supun regulilor de drept comun. Astfel, voinţa testatorului poate fi 
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viciată prin eroare, dol sau violenţă, care sunt reglementate de dreptul comun, dar 

dolul se manifestă sub formă de captaţie sau sugestie, specifice doar materiei 

testamentare. Aceste manevre sunt folosite în scopul determinării dispunătorului să 

facă o liberalitate pe care altfel nu ar face-o şi nici nu are avea motiv să o facă. 

Cauza dispoziţiilor testamentare 

Are la baza intenţia liberală – animus donandi – de a da, fără a urmări să 

primească ceva în schimb. Pentru ca testamentul să fie valabil, cauza trebuie să 

existe, să fie licită şi morală. 

De asemenea, dispoziţiile testamentare trebuie să aibă, în afară de cauză, şi un 

obiect determinat sau determinabil şi licit. 

Actele asupra unei moşteniri nedeschise sunt interzise. 

Condiţiile de formă. 

Condiţiile de formă, generale şi comune tuturor testamentelor sunt forma scrisă 

şi forma actului separat. 

Forma scrisă a testamentului este obligatorie pentru validitatea acestuia. 

Trăsătura comună pentru toate formele testamentare este că acestea sunt forme 

scrise, testamentul verbal (oral sau nuncupativ) nefiind recunoscut nici de Noul Cod 

Civil, chiar în situaţia unei forţe majore sau unei imposibilităţi obiective de natură 

fizică. „Întrucât forma scrisă este o condiţie de validitate a testamentului, ea nu poate 

fi înlocuită cu înregistrarea pe peliculă sau bandă magnetică ori alte asemenea 

procedee, care pot ascunde o fraudă, fiind posibile şi trucaje.” 

Forma actului separat este cunoscută în doctrină ca şi obligativitatea testamen-

tului separat sau oprirea testamentului reciproc. 

Legea interzice ca două persoane să testeze prin acelaşi act una în favoarea 

celeilalte sau în favoarea unei terţe persoane (testamentul conjunctiv). 

Practic, dacă două persoane, de exemplu, soţii, solicită notarului public să facă 

un testament în care să testeze unul în favoarea celuilalt, în cadrul aceluiaşi act, 

niciunul nu îl poate revoca fără consimţământul celuilalt. S-ar încălca astfel libertatea 

fiecăruia de a dispune oricând în alt mod şi de a putea revoca testamentul. 
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În aceste condiţii, încălcându-se caracterul unilateral, personal şi individual al 

testamentului, sancţiunea testamentului reciproc nu poate fi alta decât nulitatea 

absolută. 

Deşi sub altă titulatură, pe care o considerăm neinspirată, Noul Cod Civil 

păstrează interdicţia ca două sau mai multe persoane să testeze prin acelaşi înscris. 

Art. 1036 numeşte acest testament ca fiind „reciproc”. Reciproc înseamnă ceva „care 

acţionează unul asupra celuilalt, care se influenţează unul pe altul, care vine din 

amândouă părţile” ori dacă ne uităm şi interpretăm conţinutul art. 1036 acesta 

prevede şi situaţia în care două sau mai multe persoane testează în favoarea unui terţ 

prin acelaşi testament. Fără a merge cu ipoteza aceasta mai departe, este evident că 

lipseşte cu desăvârşire „reciprocitatea” invocată în titulatura art. 1036, situaţie în care 

ar fi fost mai bună titulatura de „testament conjunctiv” – la care s-a renunţat. 

   Clasificarea felurilor testamentare conform Noului Cod Civil. 

Noul Cod civil prevede diferite forme scrise prin care testatorul îşi poate 

manifesta ultima voinţă. Enumerarea felurilor de testamente este limitativă şi orice 

altă formă întrebuinţată este nulă absolut şi nu produce efectele pe care le produce 

testamentul. 

Testamentele ordinare sau obişnuite sunt cele mai întâlnite tipuri de testamente. 

Referindu-se la acestea, art. 1040 din Noul Cod Civil prevede că: „Testamentul 

ordinar poate fi olograf sau autentic.” 

a)Testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna 

testatorului, sub sancţiunea nulităţii absolute, conform dispoziţiilor art. 1041 din Noul 

Cod Civil. 

Avantajele acestui tip de testament sunt accesibilitatea, păstrarea secretului 

ultimei voinţe şi faptul că nu presupune efectuarea unor cheltuieli. Testamentul 

olograf poate fi făcut de oricine, pe orice suport, în orice loc şi oricând. Singura 

condiţie impusă de lege este aceea că trebuie să fie opera exclusivă a dispunătorului. 

Deci, nu poate fi făcut prin mijlocirea unei alte persoane. 

Dezavantajele testamentului olograf sunt cele ale înscrisurilor sub semnătură 

privată. Poate fi sustras sau falsificat, iar testatorul nu este pus la adăpost faţă de 
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viciile de voinţă. Pentru a fi protejat acest tip de testament, ar trebui întocmit în mai 

multe exemplare şi păstrat într-un loc sigur. 

Condiţia ca testamentul să fie scris în întregime de mâna testatorului conferă 

acestuia caracterul expresiei libere şi conştiente a voinţei acestuia. 

b) Testamentul autentic este testamentul autentificat de un notar public sau de o 

altă persoană investită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii.  

Dispoziţiile art. 1043 din Noul Cod Civil prevăd şi posibilitatea ca testatorul să 

fie asistat de unul sau doi martori, cu ocazia autentificării testamentului.  

Avantajele testamentului autentic constau în faptul că acest tip de testament este 

accesibil chiar şi persoanelor care nu ştiu sau nu pot scrie, mijloacele dolosive sunt 

mai greu de folosit şi înscrisul testamentar este bine conservat. Notarul este cel care 

asigură protecţia voinţei testatorului, influenţarea prin sugestie sau captaţie este mai 

greu de realizat.  

Tot notarul păstrează un exemplar al testamentului, nefiind posibila sustragerea 

sau dosirea actului de ultimă voinţă. 

Dezavantajele testamentului autentic rezultă din faptul că întocmirea acestuia 

necesită un timp mai îndelungat şi este costisitor, presupunând cheltuieli materiale 

sporite, faţă de testamentul olograf, precum şi din faptul că secretul dispoziţiilor de 

ultimă voinţă nu este pe deplin asigurat. 

Puterea doveditoare a testamentului autentic este, până la înscrierea în fals, 

aceea a oricărui înscris autentic, iar sancţiunea pentru nerespectarea formalităţilor 

esenţiale prevăzute de lege este nulitatea absolută a testamentului. 

          Testamentele privilegiate  

Aceste testamente sunt legiferate din cauza împrejurărilor excepţionale în care 

sunt făcute şi sunt scutite de formalităţile obişnuite, permiţându-se, în situaţia lor, 

înlocuirea formalităţilor cu forme simplificate de autentificare, derogatorii de la 

regulile autentificării înscrisurilor. 

Testamentele privilegiate sau simplificate sunt testamentele în caz de epidemii, 

catastrofe, războaie sau alte asemenea împrejurări excepţionale; testamentele 

maritime şi fluviale; testamentele militarilor; testamentele persoanelor internate într-o 

instituţie sanitară. 
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Simplitatea acestor testamente se datorează, în primul rând, condiţiilor 

excepţionale în care se încheie şi, în al doilea rând, faptului că sunt instrumentate de 

persoane fără pregătire specială. 

a) Testamentele în caz de epidemii, catastrofe, războaie sau alte asemenea 

împrejurări excepţionale pot fi folosite de persoanele aflate pe un teritoriu izolat 

datorită condiţiilor excepţionale. 

b) Testamentele maritime şi fluviale sunt la îndemâna călătorilor şi membrilor 

echipajului, în cursul unei călătorii maritime sau fluviale, precum şi în cursul unei 

călătorii la bordul unei aeronave aflate în zbor. 

c) Testamentele militarilor se pot folosi de militari, precum şi de cei asimilaţi 

lor, respectiv personalul salariat ori care prestează servicii în cadrul forţelor armate 

ale României, cât timp se află sub serviciul militar şi în imposibilitate de a se adresa 

unui notar public. 

d) Testamentele persoanelor internate în instituţii sanitare au fost introduse de 

Noul Cod Civil, Codul Civil din 1864 neprevăzând acest tip de testamente. 

Din analiza condiţiilor necesare folosirii testamentelor privilegiate, rezultă că 

acestea trebuie semnate de agentul instrumentator, de testator şi de cei doi martori 

care au asistat la întocmirea testamentului; că îşi produc efectele juridice numai în 

situaţia în care testatorul a murit în împrejurările neobişnuite, care l-au împiedicat să 

folosească formele testamentelor ordinare şi că testamentul privilegiat, înainte de a fi 

executat, se va prezenta unui notar public pentru îndeplinirea procedurii de 

deschidere şi pentru a fi vizat spre neschimbare. 

Dispoziţiile privind semnarea testamentului sunt prevăzute de lege sub 

sancţiunea nulităţii absolute. Dacă testatorul sau unul dintre cei doi martori nu poate 

semna, se va face menţiune despre cauza care l-a împiedicat să semneze. 

O particularitate a testamentului privilegiat este aceea că devine caduc în 15 zile 

de la data când dispunătorul ar fi putut să testeze în vreuna din formele ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 1048 din Noul Cod Civil, acest termen „se suspendă dacă 

testatorul a ajuns într-o stare în care nu îi este cu putinţă să testeze.” Caducitatea nu 

se aplică, însă, dispoziţiei testamentare prin care se recunoaşte un copil. 
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Alte forme testamentare numite „speciale” sunt prevăzute de lege în ceea ce 

priveşte depunerile la bănci. 

Dispoziţiile testamentare referitoare la sumele de bani, valorile sau titlurile de 

valoare depuse la instituţii specializate sunt valabile cu respectarea condiţiilor de 

formă prevăzute de legile speciale aplicabile acestor instituţii. 

Art. 1049 din Noul Cod Civil prevede că instituţiile specializate nu vor putea 

proceda la predarea legatului având ca obiect sume de bani, valori sau titluri de 

valoare decât în baza unei hotărâri judecătoreşti sau a unui certificat de moştenitor 

care constată calitatea de legatar, precum şi valabilitatea dispoziţiei testamentare. În 

această situaţie, sunt valabile dispoziţiile referitoare la raport şi reducţiune.  

Acelaşi text de lege instituie obligaţia instituţiilor de credit de a comunica 

menţiunea dispoziţiilor testamentare ale clienţilor în Registrul naţional notarial, de 

îndată ce aceştia îşi exprimă liber voinţa. 

În doctrină, este considerată o formă testamentară specială şi clauza de preciput 

înscrisă într-o convenţie matrimonială. 

Ne reţine atenţia şi testamentul făcut în străinătate, relevantă fiind legea 

aplicabilă testamentului cu element de extraneitate. 

Problema testamentului făcut de un cetăţean român în străinătate aparţine mai 

mult dreptului internaţional privat. Acesta poate face testamentul său în formă 

autentică, respectând reglementările aplicabile în ţara în care se afla. 

Totodată, cetăţeanul român poate face un testament în forma care, în ţara străină 

în care se află, corespunde cu forma noastră autentică, dacă în ţara respectivă nu 

există un testament autentic propriu-zis organizat în mod analog cu testamentul 

autentic reglementat de legea civilă română. Un testament făcut în aceste condiţii este 

valabil, în virtutea principiului locus regit actum. 

Potrivit art. 2635 din Noul Cod Civil, întocmirea, modificarea sau revocarea 

testamentului sunt considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de formă 

aplicabile, fie la data când a fost întocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului 

testatorului, conform oricăreia dintre legile următoare: 

a) legea naţionala a testatorului – lex patriae; 

b) legea reşedinţei obişnuite – lex domicilii; 
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c) legea locului unde a fost întocmit, modificat sau revocat – lex loci testamenti; 

d) legea situaţiei imobilului ce formează obiectul testamentului – lex rei sitae; 

e) legea instanţei sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a 

bunurilor moştenite. 

 Testamentul internaţional reprezintă o categorie aparte, care nu se regăseşte în 

reglementările noastre. 

Prin Convenţia de la Washington din 26 octombrie 1973, privind legea uniformă 

asupra testamentului internaţional, a fost reglementată o noua formă simplificată de 

testament asemănătoare testamentului mistic sau secret existent în dispoziţiile 

Codului Civil din 1864 şi care nu se mai regăseşte în Noul Cod Civil. 

Reglementarea internaţională a avut ca scop asigurarea respectului actelor de 

ultimă voinţă, prin stabilirea unei forme suplimentare de testament, care conferă 

testatorului posibilitatea redactării în scris, de el însuşi sau de o altă persoană, prin 

orice mijloace şi în orice limbă, a testamentului internaţional. 

În capitolul al doilea am analizat legatul , ca principal act cuprins în testament şi 

liberalitate veritabilă. 

Legatul este principalul act cuprins în testament şi reprezintă o liberalitate 

veritabilă, cuprinzând manifestarea de voinţă independentă a dispunătorului mortis 

causa, prin care acesta dispune în favoarea unuia sau mai multor legatari, de 

totalitatea, de o parte sau numai de unul dintre bunurile sale. Ca şi act translativ de 

proprietate, legatul va produce efecte după decesul testatorului, acela fiind momentul 

la care bunul sau bunurile care fac obiectul său, se vor transfera din patrimoniul lui de 

cujus în patrimoniul legatarului, cu titlu gratuit. 

Articolul 986 din Noul Cod Civil defineşte legatul ca fiind: „dispoziţia 

testamentară prin care testatorul stipulează că, la decesul său, unul sau mai mulţi 

legatari să dobândească întregul său patrimoniu, o fracţiune din acesta sau anumite 

bunuri determinate.” 

Din definiţia legatului rezultă că este necesară îndeplinirea a trei condiţii: 

1. legatul trebuie să fie cuprins într-un act scris, respectiv, într-un testament 

valabil; 
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2. persoana legatarului trebuie indicată de testator în mod precis şi neechivoc 

prin testament, în aşa fel încât legatarul să fie o persoană determinată sau 

determinabilă în momentul deschiderii succesiunii; 

3. desemnarea persoanei legatarului nu poate fi lăsată la alegerea unei terţe 

persoane, ci aceasta trebuie să fie făcută de testatorul însuşi. Totodată, dispunătorul 

trebuie să indice şi bunul sau bunurile care fac obiectul legatului.  

Clasificarea legatelor. 

După modalitatea ce afectează voinţa testatorului. 

Din punct de vedere al modalităţii care afectează voinţa testatorului, legatele pot 

fi de patru feluri: 

a) legatul pur şi simplu, nu este afectat de nici o modalitate şi îşi produce 

efectele la data morţii testatorului, moment de la care legatarul dobândeşte dreptul de 

proprietate asupra bunului sau bunurilor ce fac obiectul legatului şi începe să-şi 

exercite drepturile.  

b) legatul cu termen, a cărui executare sau stingere depinde de împlinirea unui 

termen viitor şi sigur. 

Termenul poate fi suspensiv sau extinctiv. 

c) legatul sub condiţie este legatul a cărui naştere sau stingere depinde de un 

eveniment viitor şi nesigur că se va îndeplini. 

Condiţia care afectează legatul trebuie să fie posibilă şi licită, expresă sau tacită, 

suspensivă sau rezolutorie. 

d) legatul cu sarcină – sub modo – prevede o obligaţie (sarcină) de a da, a face 

sau a nu face ceva impusă de testator legatarului. 

Sarcina este specifică liberalităţilor şi poate fi prevăzută în interesul testatorului, 

în interesul legatarului sau în interesul unei terţe persoane. 

Mai multe discuţii comportă legatul cu sarcină în interesul unei terţe persoane, 

care reprezintă o stipulaţie pentru altul. Terţul dobândeşte o liberalitate indirectă, care 

este grefată pe o liberalitate directă, pe legat. Un exemplu poate fi acea situaţie în care 

testatorul instituie un legatar universal căruia îi impune sarcina de a plăti renta 

viageră unei rude fără vocaţie succesorală legală, incapabilă de muncă. 

Clasificarea legatelor după obiectul lor. 
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Din punct de vedere al obiectului lor, legatele sunt legiferate în trei categorii: 

a) legatul universal este reglementat, în prezent, de art 1055 din Noul Cod Civil 

ca fiind: „dispoziţia testamentară care conferă uneia sau mai multor persoane vocaţie 

la întreaga moştenire.” 

În vechiul Cod civil, legatul universal era reglementat la art. 888: „legatul 

universal este dispoziţia prin care testatorul lasă după moarte-i, la una sau mai multe 

persoane, universalitatea bunurilor sale.” 

b) legatul cu titlu universal – legatum partitionis – este reglementat de art. 1056 

din Noul Cod Civil ca fiind: „dispoziţia testamentară care conferă uneia sau mai 

multor persoane vocaţie la o fracţiune a moştenirii.” 

La alineatul 2 al aceluiaşi text de lege se menţionează ce se înţelege prin 

„fracţiune a moştenirii”: fie proprietatea unei cote-părţi din aceasta; fie un 

dezmembrământ al proprietăţii asupra totalităţii sau a unei cote-părţi din moştenire; 

fie proprietatea sau dezmembrământ asupra totalităţii ori asupra unei cote-părţi din 

universalitatea bunurilor determinate după natura sau provenienţa lor. 

Legatul cu titlu universal se situează între legatul universal şi legatul cu titlu 

particular. 

c) legatul cu titlul particular sau singular este reglementat de art. 1057 din Noul 

Cod Civil astfel: „orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat 

cu titlu particular.” 

Constatăm că legea se mulţumeşte să dea doar o definiţie negativă acestui tip de 

legat. 

Legatul cu titlu particular conferă vocaţie succesorală la unul sau mai multe 

bunuri singulare (ut singuli). Poate constitui obiectul unui astfel de legat orice bun 

cert, determinat individual şi aflat în circuitul civil. Pot face obiectul legatului cu titlu 

particular şi bunurile determinate generic, dar care sunt precis determinate cantitativ, 

precum şi un lucru incorporal, cum ar fi o creanţă pe care testatorul o avea contra 

unui terţ. 

Caracteristica legatului cu titlu particular constă în faptul că el conferă un drept 

asupra unor bunuri singulare şi nu asupra unei universalităţi sau unei fracţiuni de 

universalitate, cum este în cazul legatului universal şi a legatului cu titlu universal.                        
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Consecinţa se reflectă în ceea ce priveşte plata datoriilor moştenirii, întrucât legatarul 

cu titlu particular nu răspunde de pasivul succesiunii. 

          Nulitatea legatelor 

Nulitatea relativă sau absolută a legatului este sancţiunea care intervine ca o 

consecinţă a încălcării dispoziţiilor legale prin care se stabilesc condiţiile de fond şi 

de formă ale legatului, lipsind dispoziţia testamentară de efectele pentru care a fost 

făcută de testator. 

Cauzele nulităţii sunt anterioare sau concomitente întocmirii legatului care 

împiedică moştenirea valabilă a legatului şi pot fi atât cauze de nulitate comune 

tuturor actelor juridice (viciile de consimţământ, lipsa capacităţii de a dispune a 

testatorului, cauza sau obiectul ilicite sau imorale), cât şi cauze de nulitate specifice 

legatelor (prevederea în legat a unei substituţii fideicomisare atunci când aceasta nu 

este permisă de lege, nerespectarea interdicţiei legatului reciproc etc.). 

         Revocarea legatelor 

Dispoziţiile testamentare făcute cu îndeplinirea condiţiilor de valabilitate 

produc, de regulă, efecte. 

Datorită însă unor cauze posterioare, este însă posibil ca manifestarea de voinţă 

a unei persoane, chiar făcută cu respectarea condiţiilor de validitate, să nu-şi producă 

efecte juridice, adică actul să devină ineficace.  

Ineficacitatea actului presupune două condiţii: 

– existenţa unui act juridic valabil încheiat; 

– lipsa efectelor juridice ale legatului, datorată unor cauze posterioare întocmirii 

testamentului. 

Revocarea este o cauză de ineficacitate a legatului, întocmit în mod valabil, 

pentru motive apărute ulterior. 

Atât testatorul, cât şi instanţa de judecată au posibilitatea să revoce legatul. De 

aici rezultă clasificarea revocării în: revocare voluntară şi revocare judecătorească. 

Revocarea voluntară a legatelor este făcută de însuşi testatorul, în virtutea 

caracterului esenţial revocabil al testamentului. Spre deosebire de donaţie, care este o 

liberalitate irevocabilă (poate fi revocată în mod excepţional doar pentru anumite 

cauze), testamentul poate fi revocat până în ultima clipă a dispunătorului mortis 
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causa, printr-o manifestare de voinţă a acestuia. Revocarea este valabilă dacă 

testatorul a avut capacitatea de a testa şi consimţământul neviciat 

În funcţie de modalitatea în care se manifestă voinţa testatorului, revocarea 

poate fi expressis verbis, adică expresă sau factis, adică tacită. 

Legea reglementează, la art. 1052 din Noul Cod Civil, cazurile în care are loc 

revocarea voluntară tacita: 

– revocarea testamentului olograf prin distrugerea, ruperea sau ştergerea sa; 

– distrugerea, ruperea sau ştergerea testamentului olograf, cunoscuta de testator, 

cu condiţia ca acesta să fi fost în măsură să îl refacă; 

– incompatibilitatea sau contrarietatea noului testament cu cel ulterior; 

    Revocarea judecătorească intervine ca o sancţiune pentru faptele culpabile 

săvârşite de către legatar fata de defunct sau fata de memoria acestuia. Ea poate fi 

pronunţată numai la cererea moştenitorilor sau altor legatari interesaţi, doar după 

moartea testatorului  

Întrucât revocarea judecătorească a legatelor are caracter de sancţiune, cazurile 

în care intervine sunt limitativ prevăzute de lege. Ele sunt, în principiu, cauzele de 

revocare a donaţiilor: neîndeplinirea sarcinilor şi ingratitudinea legatarului. Specifică 

materiei legatelor este injuria gravă adusă de legatar memoriei testatorului. 

Legatul poate fi revocat judecătoreşte şi în caz de ingratitudine. 

Ingratitudinea poate fi definită ca fiind o atitudine negativă a celui gratificat prin acte 

inter vivos, cum este cazul donaţiei, sau prin acte mortis causa, cum este cazul legatului, faţă 

de dispunător (donator sau testator), fata de care, datorita caracterului gratuit al liberalităţii 

are o obligaţie morală de recunoştinţă. 

Ingratitudinea, care are drept consecinţă revocarea voluntară a liberalităţii, constă 

tocmai în încălcarea obligaţiei de recunoştinţă şi respect fata de dispunător sau faţă de 

memoria acestuia, în cazul testatorului. 

Noul Cod Civil reglementează nedemnitatea succesorala în cazul moştenirii 

legale, aceasta corespunzând revocării liberalităţilor pentru ingratitudine. 

Cazurile de revocare judecătoreasca a legatelor pentru ingratitudine sunt 

prevăzute la art. 1069 alin.2 din Noul Cod Civil: 

a) în situaţia în care legatarul a atentat la viaţa testatorului, a unei persoane 

apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat; 
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b) în situaţia în care legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii 

grave faţă de testatori ori de injurii grave la adresa memoriei testatorului. 

          Caducitatea legatelor 

Caducitatea legatelor este o cauza de ineficacitate, care consta în imposibilitatea 

de executare a legatului, născut valabil şi nerevocat, din cauze ulterioare întocmirii 

testamentului sau din cauza renunţării legatarului la legat după deschiderea 

succesiunii. 

Caducitatea sau revocarea judecătorească a unui legat grevat cu un legat –

sarcină în favoarea unui terţ nu atrage ineficacitatea acestui din urmă legat. 

Moştenitorii care beneficiază de ineficacitatea legatului sunt obligaţi să execute 

legatul-sarcină. 

Caducitatea desfiinţează legatul cu efect retroactiv. 

Noul Cod Civil reglementează cazurile de caducitate la art. 1071: 

a) în cazul în care legatarul nu mai este în viaţa la data deschiderii moştenirii, 

executarea legatului devine imposibila datorita lipsei capacităţii succesorale a 

legatarului. 

b) în situaţia în care legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii 

moştenirii legatul devine caduc. 

c) daca legatarul este nedemn, legatul este caduc. 

Nu are relevanta daca nedemnitatea este de drept sau judiciară. 

d) situaţia în care legatarul renunţă la legat este o aplicaţie particulară în materia 

succesiunii testamentare a principiului potrivit căruia „nimeni nu poate fi moştenitor 

fără voia lui”. 

Caducitatea va interveni cu condiţia ca legatarul să renunţe la legat doar după 

deschiderea moştenirii. O renunţare anterioara acestui moment nu este valabila, fiind 

un pact asupra unei moşteniri viitoare, nedeschisă. 

e) daca legatarul decedează înaintea împlinirii condiţiei suspensive ce afectează 

legatul, în situaţia în care aceasta avea un caracter pur personal, legatul este caduc, tot 

în considerarea caracterului intuitu personae al legatului. 
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f) în cazul în care bunul ce formează obiectul legatului cu titlu particular a pierit 

în totalitate din motive care nu ţin de voinţa testatorului, în timpul vieţii testatorului 

sau înaintea împlinirii condiţiei suspensive ce afectează legatul, acesta devine caduc. 

            Reducţiunea  

Reducţiunea este sancţiunea care se aplica în cazul în care liberalităţile făcute de 

cel care lasă moştenirea aduc atingere drepturilor moştenitorilor rezervatari, în sensul 

ca le încalcă rezerva succesorală. 

Este o consecinţă a faptului că rezerva succesorală este proteguită de lege, 

libertatea persoanei de a dispune nefiind nelimitată. Testatorul, în situaţia în care are 

moştenitori rezervatari, nu poate dispune prin liberalităţi decât de o parte din averea 

sa, numita cotitate disponibilă. 

Cotitatea disponibilă reprezintă acea parte din moştenire asupra căreia autorul 

poate dispune liber, atât prin liberalităţi, cât şi prin acte cu titlu oneros. Potrivit 

prevederilor art. 1098 din Noul Cod Civil: „cotitatea disponibilă este partea din 

bunurile moştenirii care nu este rezervată prin lege şi defunctul putea dispune în mod 

neîngrădit prin liberalităţi.” 

Rezerva succesorala astfel cum este definita de art. 1086 din Noul Cod Civil 

reprezintă: „partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul 

în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi ori 

dezmoşteniri.” 

Moştenitorii rezervatari sunt soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi 

descendenţii defunctului. 

Liberalităţile excesive vor fi lipsite de eficacitate doar dacă aduc atingere 

rezervei succesorale, la cererea moştenitorilor rezervatari. 

Rezultă ca dreptul de a invoca reducţiunea în scopul reîntregirii rezervei 

succesorale aparţine, în primul rând, acestei categorii de moştenitori. Mai au la 

îndemână acţiunea în reducţiune şi succesorii, precum şi creditorii chirografari ai 

moştenitorilor rezervatari. 

Creditorii rezervatarului vor putea exercita dreptul la acţiunea în reducţiune pe 

cale acţiunii oblice, întrucât acest drept nu are caracter exclusiv personal 
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Consecinţă a faptului ca dreptul la rezerva este un drept acordat de lege şi nu de 

către defunct, dreptul se naşte direct în persoana moştenitorului rezervatar. Acest 

drept este un drept personal, pe care rezervatarul il exercita în nume propriu. 

Dreptul la reducţiune se poate realiza pe două căi, şi anume: pe cale amiabilă, 

prin buna învoială a celor interesaţi, şi pe cale judecătorească, în situaţia în care nu 

exista învoială intre părţi. 

În cazul în care reducţiunea liberalităţilor excesive se face pe cale 

judecătorească, cei îndreptăţiţi au la îndemână două căi procedurale: 

- acţiunea în reducţiune; 

- excepţia în reducţiune. 

Reducţiunea liberalităţilor excesive prin buna învoială va fi posibilă atunci când 

moştenitorul rezervatar şi persoanele gratificate prin donaţie sau legat se înţeleg, pe 

cale extrajudiciară. 

Pe aceasta cale, reducerea liberalităţilor se va putea face de către notarul public, 

până la limitele prevăzute de lege, cu acordul tuturor moştenitorilor. 

- legatele se reduc înaintea donaţiilor. 

-legatele se reduce toate deodată şi proporţional, cu excepţia situaţiei în care 

testatorul a dispus ca anumite legate vor avea preferinţă, caz în care vor fi reduse mai 

întâi celelalte legate. 

- donaţiile se reduc succesiv, în ordinea inversa a datei lor, incepând cu cea mai 

noua. 

Reducţiunea va produce efecte diferite, după cum aceasta se referă la legat sau la 

donaţie. 

În cazul legatelor, reducţiunea are ca efect ineficacitatea acestora, numai în 

măsura necesară întregirii rezervei . Daca legatul depăşeşte în întregul sau cotitatea 

disponibila, ineficacitatea este totala, dacă cotitatea disponibilă a fost epuizată prin 

donaţiile făcute de cel care lasă moştenirea, iar daca depăşirea este doar în parte, 

ineficacitatea este parţială prin reducerea legatelor proporţional cu valoarea lor, 

potrivit regulilor care guvernează ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive . Tot 

ineficacitate parţială intervine şi în cazul exheredării directe a unui moştenitor 

rezervatar. 
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În cazul donaţiilor, reducţiunea are ca efect rezoluţiunea, totală sau parţială, a 

contractului de donaţie, ceea ce înseamnă ca moştenitorul rezervatar devine proprietar 

asupra bunului, retroactiv, de la data deschiderii succesiunii. În această calitate, 

rezervatarul poate cere restituirea bunului ce a format obiectul donaţiei. 

În ultimul capitol al părţii a treia a tezei am abordat tema limitelor dreptului de a 

dispune prin testament. 

Aşa cum am arătat pe parcursul prezentei lucrări, în principiu, orice persoană 

fizică poate dispune de bunurile sale şi pentru timpul când nu va mai fi în viaţă. 

Astfel, „legea consacră principiul libertăţii testamentare, în sensul că orice persoană 

fizică capabilă poate dispune de patrimoniul său” mortis causa. 

Însă, libertatea testamentară nu este neîngrădită, testatorul fiind limitat de 

anumite prevederi legale, aplicabile în mod obligatoriu, indiferent de mediul din care 

provine dispunătorul mortis causa sau de întinderea moştenirii pe care o lasă. 

Astfel, legiuitorul a avut în vedere trei situaţii în care ultima voinţă a testatorului 

este îngrădită, şi anume: 

a) dispunătorul poate dispune doar asupra unei moşteniri deschise, actele 

juridice asupra unei moşteniri viitoare fiind interzise prin lege; 

b) dispunătorul poate dispune de averea sa doar pentru momentul în care nu va 

mai fi în viaţă, nu şi pentru momentul în care vor înceta din viaţă succesorii săi, legea 

interzicând, în principiu, substituţiile fideicomisare; 

c) dispunătorul poate dispune de patrimoniul său numai în măsura în care nu 

aduce atingere rezervei succesorale, în situaţia în care, la data deschiderii moştenirii 

existau moştenitori rezervatari. 

În doctrină, actul juridic asupra unei moşteniri nedeschise interzis de lege, este 

considerat ca fiind orice contract sau act unilateral prin care una din părţi dobândeşte 

drepturi eventuale la acea moştenire sau renunţă la ele. 

Noul Cod Civil prevede la art. 956, alin. 2 următoarele: „Dacă prin lege nu se 

prevede altfel, sunt lovite de nulitate absolută actele juridice având ca obiect drepturi 

eventuale asupra unei moşteniri nedeschise, precum actele prin care se acceptă 

moştenirea sau se renunţă la aceasta, înainte de deschiderea ei, ori prin care se 

înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la 
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deschiderea moştenirii. „ Prin această dispoziţie, legea interzice expres actele juridice 

asupra unei moştenirii viitoare. 

În practică, cele mai intâlnite acte asupra unei succesiuni viitoare, reţinute de un 

redutabil autor  sunt:  

- cesiunea, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, a drepturilor succesorale 

eventuale ale unui potenţial moştenitor făcută înaintea decesului lui de cujus;  

- împărţeala între potenţialii moştenitori ai unei succesiuni nedeschise încă, 

viitoare;  

- renunţarea la moştenire sau, dimpotrivă, acceptarea moştenirii, ambele 

consimţite după decesul lui de cujus;  

convenţia prin care creditorii ar renunţa la urmărirea debitorului lor, până la 

decesul unei persoane determinate, sub condiţia de a se abandona acestor creditori 

partea debitorului în această succesiune. 

Pentru existenţa unui pact asupra unei moşteniri viitoare sunt necesare 

următoarele condiţii: 

1. Să existe un pact (o convenţie) cu privire la o moştenire 

2. Obiectul pactului (convenţiei) să fie o moştenire nedeschisă. 

3. Dreptul „ce se dobândeşte sau la care se renunţă trebuie să fie un drept 

succesoral eventual, o simplă expectativă iar nu un drept actual şi nenăscut” 

4. Pactul (convenţia) să nu facă parte dintre cele permise, în mod excepţional, de 

lege.   

Sancţiunea care se aplică actelor juridice asupra unei moşteniri viitoare este 

aceea a nulităţii absolute, deoarece „ trezesc dorinţa morţii celui despre a cărui 

moştenire nedeschisă este vorba.” De aceea, posibilitatea validării actului prin 

confirmare după deschiderea succesiunii nu există. 

Sunt deci nule absolut: 

- cesiunea drepturilor succesorale ale unui eventual moştenitor făcută înaintea 

morţii lui de cuius; 

- împărţeala între moştenitori a unei succesiuni nedeschise; 

- pactul prin care eventualii moştenitori convin că nu vor aplica testamentul lui 

de cujus sau că il vor respecta.  
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Oprirea substituţiilor fideicomisare  potrivit  legislaţiei  române 

Substituţia fideicomisară poate fi definita ca fiind dispoziţia cuprinsă într-un 

testament sau într-o donaţie prin care dispunătorul obligă pe beneficiarul liberalităţii 

(legatar sau donatar), numit instituit sau grevat, să conserve bunurile primite şi să le 

transmită la moartea sa unei alte persoane, numită substitut sau fideicomisar, 

desemnată de dispunător. 

Potrivit art. 993 C. civ., este interzisă «dispoziţia prin care o persoană, denumită 

instituit, este însărcinată să administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul 

liberalităţii şi să le transmită unui terţ, denumit substituit, desemnat de dispunător». 

Însă articolul 994 alin. 1 din Noul Cod Civil prevede că: „O liberalitate poate fi 

grevată de o sarcină care constă în obligaţia instituitorului, donatar sau legatar, de a 

administra bunurile care constituie obiectul liberalităţii şi de a le transmite, la decesul 

sau, substituitului desemnat de dispunător”, permiţând substituţia fideicomisară 

simplă. 

  În concepţia Noului Cod Civil, ceea ce diferenţiază substituţia fideicomisară, 

permisă de lege, de liberalitatea, prohibită, prevăzută de art. 993 C. civ., este mo-

mentul transferului bunului către substituit, în timpul vieţii sau la moartea instituitului 

.       Particularitatea substituţiei fideicomisare constă în aceea că testatorul dispune 

atât pentru propria moarte, cât şi pentru moartea instituitului .Practic dispunătorul 

stabileşte ordinea succesorală a bunurilor sale nu numai pentru cazul decesului său, 

cât şi pe cel al gratificatului. 

Substituţia fideicomisară presupune existenţa a unui dispunător şi a cel puţin doi 

legatari sau donatori succesivi: instituitul şi substituitul. 

Incapacităţile de a dispune se apreciază în raport cu dispunătorul, iar 

incapacităţile de a primi , în raport cu instituitul şi cu substituitul (art. 994 alin. 3 C. 

civ.). 

Condiţiile substituţiei fideicomisare  

Condiţiile necesare pentru existenţa substituţiei fideicomisare trebuie îndeplinite 

cumulativ şi acestea sunt: 

.1. Dispunătorul să fi făcut două sau mai multe liberalităţi, ce urmează să fie 

executate succesiv, având acelaşi obiect, către două sau mai multe persoane diferite. 
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2. Instituitul să fie obligat de dispunător de a păstra şi conserva (şi a nu înstrăina 

ori greva) bunurile primite, pentru a le transmite apoi substitutului. 

3. Dreptul substituitului se naşte numai la decesul instituitului, adică 

dispunătorul determină ordinea succesorală nu numai pentru cazul morţii sale, ci şi 

pentru cazul morţii gratificatului (instituitului). 

Efectele substituţiei fideicomisare 

Potrivit art. 995 alin. 1 C. civ. sarcina produce efecte numai cu privire la 

bunurile care au constituit obiectul liberalităţii şi care la data decesului instituitului 

pot fi identificate şi se află în patrimoniul său.  

În cazul bunurilor imobile sarcina este supusă notării în cartea funciară . 

Sancţiunea substituţiei fideicomisare este aceea a ineficacităţii dispoziţiei prin 

care este instituită, şi care, poate fi invocată inclusiv pe cale de excepţie de cei 

interesaţi. 

Legatul rămăşiţei (liberalităţi reziduale) 

Legatul rămăşiţei, cunoscut şi ca fideicomis fără inalienabilitate, este o 

liberalitate care nu obligă legatarul să conserve bunurile, putând să le înstrăineze în 

orice fel, însă, la moartea sa, este obligat să transmită ce a mai rămas din patrimoniul 

succesoral unei persoane anume desemnate de către dispunător 

În consecinţă, legatul rămăşiţei nu îl împiedică pe instituit să încheie acte cu titlu 

oneros (s.n.) şi nici să reţină bunurile ori sumele obţinute în urma încheierii acestora 

(art.1003 C. civ.). 

Însă, instituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care fac obiectul 

unei liberalităţi reziduale. Tot astfel, dispunătorul poate să interzică instituitului să 

dispună de bunuri prin donaţie  

Noţiunea de substituţie ordinară (vulgară)  

Substituţia ordinară este o dispoziţie cuprinsă într-o liberalitate, donaţie sau 

testament, prin care dispunătorul desemnează, în mod subsidiar, unul sau mai mulţi 

gratificaţi, legatari sau donatari, pentru ipoteză, în care primul gratificat, nu ar putea sau 

nu ar voi să o primească. 

Substituţia vulgară este o măsură de prevedere a dispunătorului pentru cazul în 

care legatul devine ineficace şi este permisă de lege (ca şi substituţia fideicomisară).  
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În principiu substituţia ordinară poate îmbrăca trei forme: 

1. Substituţia simplă, în care dispunătorul substituie legatarului principal unui 

alt legatar, de exemplu, A testatorul, instituie legatar universal pe B, dar prevede 

totodată că, dacă B va predeceda, patrimoniul succesoral să revină lui C. 

2. Substituţia multiplă, în care dispunătorul desemnează, pe lângă instituit mai 

mulţi legatari în subsidiar, de exemplu A, testatorul, instituie legatar universal pe B, 

dar prevede totodată că, dacă B nu acceptă moştenirea, patrimoniul succesoral să 

revină lui C şi D. 

3. Substituţia reciprocă, în care, dacă au fost instituiţi mai mulţi legatari în cote 

diferite, se prezumă că şi legatarilor substituiţi le vor reveni aceleaşi cote, de exemplu 

dacă A, testatorul instituie legatari pe B cu 1/3 din moştenire şi pe C cu 2/3 din 

moştenire şi în subsidiar acestora pe D şi E în cazul în care B şi C nu pot primi 

moştenirea, acesta se va transmite lui D şi E tot în cotele de 1/3 şi 2/3 din moştenire.  

Deosebirea dintre substituţia fideicomisară şi cea vulgară constă în aceea că la 

prima, cele două liberalităţi sunt succesive şi nu alternative, ca în cazul substituţiei 

vulgare. 

Substituţia vulgară este o măsură de prevedere a dispunătorului pentru cazul în 

care primul legat devine ineficace. 

În cazul substituţiei ordinare, atât dreptul substituitului, cât şi dreptul 

instituitului se nasc la moartea dispunătorului (s.n.) şi din cei doi legatari se va alege 

numai unul. Astfel, dacă instituitul va primi legatul, dreptul substituitului nu se va 

mai naşte.  

Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva  succesorală. 

În principiu, orice persoană fizică poate dispune, în timpul vieţii, liber şi 

neîngrădit, de averea sa. Astfel, ea poate, prin acte inter vivos să-şi înstrăineze toată 

averea. 

Libertatea unei persoane însă nu poate fi nelimitată. Astfel dreptul persoanei 

fizice de a dispune prin liberalităţi a fost îngrădit de lege în privinţa rezervei 

succesorale şi a cotităţii disponibile. 
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Rezerva succesorală este o parte a moştenirii pe care legea o atribuie unor 

persoane apropiate defunctului, moştenitorii rezervatari, chiar împotriva voinţei 

dispunătorului.  

Rezerva succesorală, într-o altă definiţie decât cele enunţate până acum, este: „o 

parte a moştenirii pe care legea o atribuie unor persoane apropiate defunctului 

(moştenitori rezervatari), chiar împotriva voinţei dispunătorului”, „manifestată prin 

liberalităţi ori dezmoşteniri”, conform prevederilor art. 1086 din Noul Cod Civil.  

Astfel, în vederea protejării unor apropiaţi ai defunctului, din categoria 

moştenitorilor rezervatari, împotriva liberalităţilor excesive ale celor care lasă 

moştenirea, legiuitorul a stabilit imperativ, că o parte din moştenire, rezerva 

succesorală, li se cuvine împotriva voinţei testatorului. 

  Caracterele juridice 

Rezerva succesorala are două caractere juridice: este o parte a moştenirii şi este 

lovită de indisponibilitate. 

a). Rezerva este o parte a moştenirii, şi anume aceea pe care legea o deferă, în 

mod imperativ, moştenitorilor rezervatari, împotriva voinţei defunctului. 

Din caracteristica rezervei de parte a moştenirii rezultă următoarele consecinţe 

juridice: 

- dreptul la rezerva este un drept propriu, care ia fiinţă la data deschiderii 

succesiunii în persoana moştenitorilor rezervatari şi nu un drept dobândit pe cale 

succesorală de la defunct; 

- rezerva poate fi pretinsă numai de către moştenitorii care au vocaţie şi care vin 

efectiv la moştenire. Astfel, vin efectiv la moştenire numai persoanele care fac parte 

din clasa de moştenitori sau grupul de rudenie cu vocaţie succesorală utilă, concretă, 

au capacitate succesorală, nu sunt nedemne şi nici nu au renunţat la moştenire. 

- rezerva are un caracter imperativ, decurgând dintr-o dispoziţie obligatorie a 

legii care protejează drepturile moştenitorilor rezervatari, orice clauză care ar aduce 

atingere acestei categorii de moştenitori fiind lovită de nulitate absolută; 

- acceptarea sau renunţarea la rezerva a eventualilor moştenitori rezervatari, 

făcută înainte de deschiderea moştenirii este nulă absolut (acte asupra unei succesiuni 

viitoare). 
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- când exista o pluralitate de moştenitori rezervatari, rezerva succesorală este 

colectivă, globală şi nu individuală.  

- rezerva succesorală este o cota fixa de 1/2 din cota succesorală care, în absenţa 

liberalităţilor sau dezmoştenirilor făcute de defunct, i s-ar fi cuvenit rezervatarului în 

calitate de moştenitor legal. 

- moştenitorii rezervatari au dreptul la rezerva legală în natură, nu sub forma 

unui echivalent în bani. 

b). Rezerva este indisponibilă pentru cel care lasă moştenirea 

Partea din moştenire care constituie rezerva succesorală este lovită de indisponi-

bilitate, exclusiv după moartea dispunătorului, întrucât în timpul vieţii acesta poate 

dispune, chiar cu titlu gratuit de bunurile sale. 

– ea loveşte numai o fracţiune a moştenirii (rezerva succesorală) nu şi cotitatea 

disponibilă; 

– actele cu titlu oneros săvârşite de titular sunt valabile şi opozabile 

moştenitorilor rezervatari deoarece nu intră în masa succesorală, astfel, nu toate actele 

defunctului vor fi raportate la cotitatea disponibilă, ci numai donaţiile şi legatele. 

Moştenitorii rezervatari sunt cei pe care legea ii protejează. 

Articolul 1087 din Noul Cod Civil prevede ca: „Sunt moştenitori rezervatari 

soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului.” 

În toate cazurile, modalitatea de calcul a rezervei succesorale este indicată de 

lege, art. 1088 din Noul Cod Civil prevăzând că: „rezerva succesorală a fiecărui 

moştenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în absenţa 

liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.” 

Rezerva succesorală a descendenţilor 

Descendenţii defunctului sunt copiii acestuia şi urmaşii lor în linie dreaptă la 

nesfârşit (nepoţi, strănepoţi etc.), indiferent dacă sunt din căsătorie (din aceeaşi 

căsătorie sau din căsătorii diferite) sau din afara căsătoriei, dacă filiaţia a fost stabilită 

potrivit legii sau dacă filiaţia a fost stabilită din adopţie 

În situaţia în care vin în concurs cu soţul supravieţuitor , rezerva descendenţilor 

este de 1/2 din cota de 3/4 din moştenire , care se va împărţi la numărul copiilor care 

vin în nume propriu la moştenire . 
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În celelalte situaţii rezerva acestora va fi de 1/2. 

Rezerva succesorală a ascendenţilor privilegiaţi. 

Ascendenţii privilegiaţi sunt părinţii defunctului, aceştia putând fi tatăl şi mama 

defunctului din căsătorie, din afara căsătoriei şi din adopţie. 

Referitor la adopţie, se impune din nou distincţia dintre adopţia cu efecte 

depline şi cea cu efecte restrânse. Aici se regăseşte situaţia în care la moştenire vin 

atât părinţii adoptatori (când adopţia este cu efecte restrânse), cât şi părinţii naturali 

Calculul rezervei succesorale se va efectua în condiţiile Noului Cod Civil, iar 

rezerva va fi de 1/8 din moştenire, dacă la succesiune vine un sigur părinte, indiferent 

dacă este adoptatorul său firesc ori de 1/4 din moştenire, dacă la succesiune vin doi, 

trei sau patru părinţi, adoptatori şi fireşti. 

În acest caz, rezerva cuvenită mai multor părinţi se atribuie colectiv şi se 

împarte în mod egal, pe capete. 

În condiţiile Noului Cod Civil, dacă la succesiune vine un singur părinte care va 

culege întreaga moştenire, rezerva sa va fi de 1/2 din moştenire. 

Potrivit Noului Cod Civil, în prezent, în situaţia în care ambii părinţi vin la 

moştenire, fiecare părinte va culege 1/2 din moştenire, iar rezerva fiecăruia va fi de 

1/4. 

Dacă la moştenire vin ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi (clasa a 

II-a de moştenitori legali), şi mai este în viaţă doar un singur părinte, acesta va culege 

1/4 din moştenire şi va avea o rezervă succesorală de 1/8 din moştenire. 

În situaţia în care vin la moştenire ambii părinţi în concurs cu colateralii 

privilegiaţi, vor culege împreună 1/2 din moştenire, deci fiecare va culege 1/4 din 

moştenire şi rezerva fiecăruia va fi tot de 1/8 din moştenire.  

În situaţia în care soţul supravieţuitor vine în concurs  doar cu părinţii 

defunctului, partea cuvenită acestora este de 1/2 din moştenire. 

Altfel spus, dacă soţul supravieţuitor vine în concurs cu ambii părinţi ai 

defunctului, fiecare dintre ei va culege 1/4 din moştenire, iar rezerva corespunzătoare 

va fi de 1/8 din moştenire. 

Dacă soţul supravieţuitor vine în concurs cu un singur părinte al defunctului, 

părintele va culege 1/2 din moştenire şi va avea o rezervă de 1/4 din moştenire. 
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Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor. 

Conform prevederilor legale în vigoare, rezerva soţului supravieţuitor este de 

1/2 din cota succesorala ce i se cuvine în calitate de moştenitor legal. 

Deoarece soţul supravieţuitor vine în concurs cu toate clasele de moştenitori 

legali, partea sa succesorală variază în funcţie de clasa cu care vine în concurs. Pe 

cale de consecinţă, şi rezerva succesorala a soţului supravieţuitor va fi stabilită în 

funcţie de clasa de moştenitori legali cu care vine în concurs, astfel: 

- 1/8 din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului (clasa I 

de moştenitori legali); 

- 1/6 din moştenire, dacă vine în concurs cu ascendenţii privilegiaţi şi cu 

colateralii privilegiaţi (clasa a II-a de moştenitori legali); 

- 1/4 din moştenire, dacă vine în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau 

numai cu colateralii privilegiaţi; 

- 3/8 din moştenire, dacă vine în concurs cu ascendenţii ordinari (clasa a III-a 

de moştenitori legali) sau cu colateralii ordinari (clasa a IV-a de moştenitori legali); 

- 1/2 din moştenire în lipsa oricărei rude din cele patru clase de moştenitori 

legali, deci jumătate din întreaga moştenire în concurs cu beneficiarul liberalităţii. 

Articolul 1090 din Noul Cod Civil reglementează cotitatea disponibilă specială 

a soţului supravieţuitor: „Liberalităţile neraportabile făcute soţului supravieţuitor, 

care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi decât cei comuni lor, nu pot 

depăşi un sfert din moştenire şi nici partea descendentului care a primit cel mai 

puţin.”  

soţului supravieţuitor: „Liberalităţile neraportabile făcute soţului supravieţuitor, 

care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi decât cei comuni lor, nu pot 

depăşi un sfert din moştenire şi nici partea descendentului care a primit cel mai 

puţin.”  

           Concluzii şi propuneri  de lege ferenda 

Din mariajul teorie-practică privit prin prisma prezentei îndrăznim să facem şi 

propunerile de lege ferenda pe care le considerăm oportune:  

1. Privitor la donaţia unui bun de valoare însemnată (în special un bun imobil) 

în care partea gratificată este un minor, considerăm că ar fi binevenită o reglementare 
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care să transfere din competenţa instanţei de tutelă către notarul public instrumentator 

puterea de a încuviinţa, alături de reprezentanţii legali ai minorului, actul de 

dispoziţie al minorului. 

În prezent există şi o practică neunitară cu privire la aplicabilitatea principiului 

dublei încuviinţări, astfel există notari publici care consideră că este necesară 

încuviinţarea instanţei de tutelă, acceptarea unei donaţii fiind un act de dispoziţie şi 

solicită această încuviinţare instanţei de tutelă competente pe când alţi notar publici 

consideră că nu este necesară această a doua încuviinţare, autentificând actul de 

donaţie doar prin reprezentanţii minorului (părinţi ori tutori). Noi considerăm că o 

încuviinţarea instanţei de tutelă este totuşi binevenită, chiar şi dincolo de prevederile 

art. 124, art. 144, art. 150, art. 502 Cod civil, însă considerăm şi propunem ca această 

atribuţie de încuviinţare să fie preluată de către notarul public a cărui statut 

profesional este totuşi asemănător cu cel al unui magistrat, rolul notarului public în 

circuitul civil fiind de necontestat. Astfel, dacă notarului public i s-ar da în 

competenţă încuviinţarea actelor de dispoziţie încheiate de minor, s-ar obţine şi o 

fluidizare a actului civil (lato sensu) instanţa de tutelă fiind degrevată de o sarcină (o 

astfel de cerere durează de multe ori câteva luni de zile deşi se judecă de urgenţă şi cu 

precădere) care poate fi la fel de bine îndeplinită şi de către notarul public 

instrumentator, mai ales că cererea de încuviinţare are un caracter necontencios. 

În concluzie considerăm că o astfel de reglementare ar rezolva mai multe 

probleme într-un mod foarte simplu: unificarea practicii, degrevarea instanţelor de 

judecată, fluidizarea circuitului civil.  

2. În ceea ce priveşte propunerile noastre de lege ferenda, dorim să abordăm şi 

testamentul olograf, respectiv prima condiţie de valabilitate a acestuia, cea privitoare 

la forma scrisă, sens în care cutezăm să afirmăm că, după ce o societate puternic 

civilizată dintr-un stat de drept a trecut de ceva vreme într-o eră informatică şi 

puternic digitalizată care va cuceri şi domina cu siguranţă aproape toate 

componentele vieţii socio-juridice în viitor, legiuitorul a avut o sincopă de viziune 

şi/sau acurateţe care în opinia noastră nu este justificabilă de nici o explicaţie în 

contextul ‚lansării’ unui Nou Cod Civil cu pretenţii de modernitate şi libertate (lato 

sensu). Facem această afirmaţie îndrăzneaţă având în vedere contextul tehnologic 
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actual şi în lumina prevederilor Legii nr. 455/2011 privind semnătura electronică care 

arată următoarele în cuprinsul său:  

„Art. 1. Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al 

înscrisurilor în formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de 

certificare a semnăturilor electronice. 

Art. 2.  Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, 

validitatea şi efectele actelor juridice. 

Art. 3. Nici o dispoziţie a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul 

limitării autonomiei de voinţă şi a libertăţii contractuale a părţilor. 

Art. 4. În înţelesul prezentei legi: 

1. date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei într-o formă 

convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia 

prin mijloace electronice; 

2. înscris în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică 

între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte 

caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui 

program informatic sau al altui procedeu similar; 

3. semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate 

sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de 

identificare; 

4. semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) este legată în mod unic de semnatar; 

b) asigură identificarea semnatarului; 

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; 

d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât 

orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă; 

Art. 5. Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a 

asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 

nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui 
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dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce 

priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

Art. 6. Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a 

asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are 

acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă 

drepturile. 

Art. 7. În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de 

probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte 

această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui 

dispozitiv securizat de creare a semnăturii.” 

Aşadar, ne punem întrebarea, oarecum retoric, de ce nu s-a prevăzut de către 

noul Cod Civil în mod expres posibilitatea exprimării ultimei voinţe pe calea unui 

testament electronic?! Care ar fi impedimentul în condiţiile în care solemnitatea, 

caracterul unilateral, caracterul personal şi revocabil sunt practic garantate prin lege 

pentru înscrisul în format electronic?! 

Tot noi vom încerca un răspuns, sens în care dăm valoare suplimentară art. 1041  

C. civ. (Testamentul olograf) printr-o interpretare extensivă – însă ţinând cont şi de 

spusele lui M. Djuvara, conform cărora „creativitatea juristului trebuie să fie 

temperată: el trebuie să recurgă la înţelesul raţional al legii, la tradiţia istorică, la 

lucrările preparatorii, la principiile dreptului, la sentimentul de echitate prezumat şi la 

nevoile vieţii”, – astfel, ‘olograf’ înseamnă ‘scris în întregime de mâna persoanei 

care lasă o moştenire’ ori un testament va putea fi scris prin mijloace mecanice 

moderne (probabil tastatura unui computer ori ecranul tactil al unei tablete electronice 

sau chiar de la un telefon mobil ‘inteligent’) dar de mâna testatorului (problema 

probei acestui fapt rămâne doar teoretică întrucât există mijloace tehnice care pot 

confirma şi „lega” mâna testatorului de scrierea efectivă), iar acest testament astfel 

redactat va putea fi semnat cu ajutorul unei semnături electronice extinse (care spre 

exemplu se poate valida şi cu amprenta digitală), în condiţiile legii mai sus amintite şi 

facem aici trimitere la art. 5, art. 6 şi art. 7 din această lege. 
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Considerăm astfel că ar fi benefică, şi în pas cu tendinţele de digitalizare a 

umanului, o legiferare expresă a posibilităţii întocmirii unui testament (olograf) pe 

cale electronică, întrucât avem convingerea că interpretarea art. 1041 Cod Civil în 

sensul celor sintetic expuse mai sus de noi va fi cu siguranţă respinsă ca fiind 

‘forţată’ dar am putea invoca aici în apărarea noastră ideea reputatului jurist profesor 

francez François Gény, idee conform căreia textul care prevede totul este artificială, 

frânând dinamismul dreptului – aplicabilă în cazul art. 1041 C. civ. Dacă s-ar oferi 

posibilitatea unui testator de a întocmi un testament (sau revocarea unui testament) pe 

cale electronică s-ar scurta şi calea către registrele electronice iar evidenţa acestora ar 

fi mult mai uşoară, acestea cu atât mai mult cu cât se conturează din ce în ce mai bine 

ideea de nulitate absolută a unui testament (deocamdată autentic) neînscris în baza de 

date europeană a testamentelor. 
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