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 Subsemnatul Moloman George Claudiu, autor al tezei de 

doctorat  „Intenţia liberală în actele juridice inter vivos şi 

mortis causa” sub atenta îndrumare a dl. Prof. Univ. Dr. Liviu 

STĂNCIULESCU, în vederea susţinerii în faţa Comisiei pentru 

evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat am intocmit urmatorul rezumat: 

 

Scurtă prezentare: 

 

 Lucrarea elaborată de subsemnatul are un caracter monografic  si 

trateaza liberalităţile in actele juridice incheiate intre vii si pentru cauza 

de moarte, fiind  un subiect complex si de actualitate.  

 Din analiza lucrarii se va putea observa ca aceasta cuprinde 

propuneri de lege ferenda, pe care le-am argumentat în mod ştiinţific, 

arătând atat critici ale dispoziţiilor legale noi în materia liberalitaţilor 

inter vivos şi mortis causa cât şi opinii exprimate în doctrina de 

specialitate.  

 În vederea elaborării lucrării am apreciat necesară cercetarea 

comparativă a instituţiei liberalităţilor de la doctrina şi practica 

românească bazate pe dispoziţiile Codului Civil de la 1864 si până la 
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prevederile Codului Civil din 2009 şi nu în ultimul rând legislaţia unor 

tări europene. 

 Am ales acest subiect al tezei intrucât, în doctrina de specialitate, 

lipseşte cu desăvârşire o astfel de lucrare care sa trateze aceasta tema in 

mod exhaustiv si decelat, deşi, bineînţeles că intenţia liberală a mai fost 

tratată în diverse lucrări de drept civil, însă, fără a i se acorda o atenţie 

atât de elaborată.  

 Lucrarea prezentată este sistematizată pe trei părţi, având zece 

capitole ordonate succesiv, spre o mai lesne lecturare, ce cuprinde analiza 

şi cercetarea ştiinţifică a principalelor probleme ce alcătuiesc conţinutul 

voinţei juridice în materia actelor cu titlu gratuit. 
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EXPUNERE - REZUMAT 

 

Partea I a lucrării este intitulată „Intenţia liberală – excepţie 

în actul juridic civil” si cuprinde trei capitole:  

  

În Capitolul I intitulat „Actul juridic civil – mijloc de realizare a 

intereselor persoanelor”  am analizat conceptul de voinţă, ca act voluntar 

al fiinţei umane, rezultat al unui proces cognitiv complex, în care sunt 

esenţiale două elemente si anume: hotărârea exteriorizată 

(consimţământul) şi motivul determinant (cauza sau scopul actului 

juridic), elemente ale voinţei între care trebuie să existe concordanţă.  
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Actul voluntar al fiinţei umane este rezultanta unui proces cognitiv 

complex, ce presupune cunoaşterea realităţii, conştientizarea 

deziteratelor, valorizarea motivelor, scopurilor, mijloacelor şi corelarea 

acestora prin prisma exigenţelor propriului eu, dar şi a celor obiective, 

impuse de societate.  

 Acţiunea voluntară se realizează pe baza unui plan mintal 

(mijloc de reglare psihică a activităţii) alcătuit în esenţă din urmă-

toarele elemente: ideea scopului şi reprezentarea lui; imaginea efec-

tului final; imaginea situaţiei în care se va realiza scopul propus şi a 

acţiunii ce urmează a fi realizată. 

În Codul civil au fost consacrate două principii care cârmuiesc 
voinţa juridică1: principiul libertăţii actelor juridice civile (numit şi 
principiul autonomiei de voinţă) şi principiul voinţei reale (numit şi 
principiul voinţei interne). 

Principiul libertăţii (autonomiei) de voinţă este consacrat, 
indirect, de art. 969 alin. (1) C. civ., potrivit căruia „convenţiile legal 
făcute au putere de lege între părţile contractante”.  

Rezultă, sintetic, că subiectele de drept civil sunt libere să 
încheie convenţii ori alte acte juridice, însă cu respectarea legilor care 
interesează ordinea publică, respectiv totalitatea normelor juridice şi al 
principiilor generale ale dreptului, care consacră orânduirea socială şi 
economică.  

Principiul voinţei reale este cel de al doilea principiu care 
guvernează formarea voinţei juridice, aceasta din urmă cuprinzând un 
element intern şi un element extern.  

 Precizăm că dreptul civil român a admis ca regulă, principiul 
voinţei interne, stabilind câteva excepţii conforme principiului voinţei 
declarate2. 

                                                
1 Vezi I. Dogaru, op. cit. (1986), p. 156-159; E. Poenaru, op. cit., p. 105. 
2 Nici sistemele de drept francez şi german nu au consacrat exclusiv voinţa 

internă sau voinţa declarată, apelând la excepţii legale sau jurisprudenţă pentru a remedia 
minusurile fiecăreia dintre cele două teorii; vezi B. Stark, Droit civil. Obligations. 
Contrat, Litec, Paris, 1989, p. 8.  
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 Principiul voinţei declarate are caracter excepţional în dreptul 
civil român, fiind enunţate în doctrină următoarele situaţii3: 

- în caz de simulaţie, faţă de terţi produce efecte voinţa 
declarată cuprinsă în actul public, mincinos, deoarece numai acesta 
poate fi cunoscut de alte persoane; 

- imposibilitatea probării în contra unui înscris prin alte 
mijloace de probă decât un contraînscris, poate duce la situaţia în care 
să primeze voinţa declarată în faţa celei interne (idem est non esse et 
non probari); 

Teoria voinţei declarate elimină dezavantajele teoriei anterioare 
(subiective) deoarece voinţa reală, psihologică nu este producătoare de 
efecte juridice, atâta timp cât nu a fost exprimată, socializată prin 
exteriorizare. În consecinţă, conflictul dintre voinţa internă şi voinţa 
declarată nu se poate sfârşi decât în favoare celei dintâi. 

Pentru considerentele de mai sus, şi alinierea la practica euro-
peană actuală, opinăm pentru o grabnică intervenţie legislativă (evi-
dent, în susţinerea teoriei voinţei declarate). 

 
 

  
 În Capitolul II intitulat „Intenţia liberală – animus donandi – 

evoluţie şi tendinţe”  am insistat pe importanţa distincţiei între voinţa 

internă şi exteriorizarea acesteia. Astfel intentia liberală îşi are 

fundamentul numai în voinţa donatorului de a realiza o operaţiune prin 

care îşi micşorează patrimoniul iar consimământul nu constituie altceva 

decât acceptarea „sacrificiului”, delimtându-se, aşadar, intenţia liberală 

de obligaţia naturală. 

Intenţia liberală poate fi definită şi prin intermediul caracte-

relor sale juridice, prin compatibilitatea sa cu interesul donatorului 

de a face actul de donaţie. 

                                                
3 În acest caz, dispoziţiile Codului civil român (art. 954 C. civ.) şi cel francez (art. 

1110 C. civ. francez) se apropie de cele germane [art. 119 alin. (2) BGB]. 
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Pe lânga caracterul intuitu personae al actului de dispoziţie cu 
caracter liberal, doctrina menţionează două trăsături principale care 
caracterizează intenţia liberală, caracterul de spontaneitate şi 
caracterul unilateral. 

Noţiunea de intuitu personae, semnifică o dispoziţie făcută în 
considerarea unei persoane. Această expresie este folosită pentru a 
caracteriza operaţiunile sau convenţiile, în cadrul cărora personalitatea 
uneia dintre părţi este esenţială, fie datorită aptitudinilor sale personale 
sau profesionale, fie unor servicii pe care această parte le prestează etc. 
Se poate astfel afirma că, acest caracter intuitu personae este inerent 
noţiunii de intenţie liberală4 
  

Capitolul III reprezintă un capitol special al primei părţi intitulat 

„Actul juridic liberal” si iese în evidenţă prin secţiunea „Titlu gratuit – 

fundamentul liberalităţilor” în care am pus accent pe importanţa 

distincţiei dintre liberalităţi şi acte dezinteresate. Astfel, utilitatea 

împărţirii actelor juridice în acte cu titlu oneros şi acte cu titlu gratuit, 

rezultă din regimul juridic distinct la care sunt supuse cele două 

categorii.  

Trebuie insă subliniat faptul că valoarea clasificării actelor 

juridice este relativă, uneori actele pe care părţile le încheie în mod 

concret ajungând să împrumute caractere de la ambele clase stabilite 

prin respective clasificare. Un exemplu în acest sens îl poate constitui 

chiar donaţia, care este un act cu titlu gratuit, dar dacă este stipulată 

o sarcină, gratuitatea se reduce proporţional cu sarcina stipulată. 

  

Partea a II-a  lucrării  este intitulată „Contractul de donaţie – 

liberalitate inter vivos” şi cuprinde patru capitole în care sunt analizate 

şi cercetate caracterele, condiţiile generale şi speciale, executarea şi 

încetarea contractului de donaţie dar si varietăţi de donaţii. În această 

                                                
4 Vezi S. Lambert, L'intention libérale dans les donations. 
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parte a lucrării voi intenţiona să prezint întreaga problematică cu privire 

la contractul de donaţie. 

Capitolul I al părţii a doua intitulat „Caracterele contractului de 

donaţie”  conturează donaţia ca o liberalitate inter vivos ce se încheie şi 

îşi produce efectele, de regulă, în timpul vieţii donatorului spre deosebire 

de testament, care deşi este tot o liberalitate, însă mortis causa.    

Un criteriu fundamental al calificării contractului de donaţie, îl 

reprezintă intenţia liberală (animus donandi). Astfel, elementul 

voinţei devine extrem de important, deoarece prin actele cu caracter 

gratuit, dispunătorul (de obicei) înstrăinează bunurile sale, fără a primi 

un echivalent în schimb. 

După forma de realizare a voinţei animus donandi, donaţiile pot fi: 

directe (cu respectarea formei  autentice), indirecte (realizate printr-

un alt act jurdic decât donaţia, de ex. renunţarea la un drept, remiterea 

de datorie, stipulaţia pentru altul) sau simulate. 

Capitolul II intitulat „Condiţii generale şi Condiţii speciale în 

contractul de donaţie” analizează condiţiile de validitate specifice actului 

liberal şi anume: consimţământul şi cauza. 

Donaţia fiind pe de o parte un contract dar în acelşi timp şi o 

liberalitate, acordul părţilor trebuie să exprime voinţa animus donandi a 

donatorului dar şi acceptarea acesteia de către donatar. 

Consimţământul este definit ca acea condiţie generală, esenţială, 

legală, intrisecă şi de fond a oricărui act juridic civil, care constă în 

hotărârea de a încheia actul juridic civil, manifestată în exterior.  

Prin cauza (scopul) actului juridic civil se înţelege obiectivul 

urmărit la încheierea acestuia. 

Cauza actului juridic civil nu trebuie asadar, confundată cu 

consimţământul ci dimpotrivă, împreună formează voinţa juridică.  
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În doctrină s-a apreciat că în structura cauzei actului juridic civil 

intră două elemente, anume scopul imediat şi scopul mediat, că 

acestea două sunt elementele componente ale noţiunii unice, 

complexe, de cauză, iar nu două elemente autonome.  

Capitolul III intitulat „Executarea şi încetarea contractului de 

donaţie” evidenţiază analiza profundă a cauzelor legale de revocare a 

donaţiilor.  

După cum se observă, părţile pot stipula în contract, cu 

respectarea principiului irevocabilităţii, anumite claze (condiţii) care 

pot duce la desfiinţarea contractului. 

Independent de aceste clauze prevăzute expres de părţile con-

tractante, legea prevede trei cauze de revocare, numite cauze legale de 

revocare, deoarece operează fără a fi prevăzute în contract, 

înfrângând voinţa părţilor manifestată la încheierea contractului: 

revocarea pentru neexecutarea sarcinii, pentru ingratitudine şi pentru 

survenienţă de copil. 

Aceste trei cauze nu contravin principiului irevocabilităţii, deci 

nu reprezintă excepţii de la acest principiu, deoarece intervenirea 

primelor două cauze nu depinde de voinţa donatorului (fiind asemă-

nătoare condiţiei rezolutorii cazuale), iar cea de-a treia cauză se poate 

realiza numai cu concursul unei terţe persoane, fiind asemănătoare 

unei condiţii mixte (dacă nu chiar cazuale), compatibilă cu principiul 

irevocabilităţii donaţiilor. 

Dintre cele trei cauze legale de revocare, numai revocarea 

pentru survenienţă de copil operează de drept. Astfel, în caz de litigiu 

între părţi, instanţa numai constată îndeplinirea condiţiilor revocării.  

În schimb, în caz de ingratitudine şi survenienţă de copil, revo-

carea este judiciară.  
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Capitolul IV  intitulat „Feluri (varietăţi) de donaţii” tratează 

deosebit liberalităţile afectate de modalităţi. Aceste varietăţi ale 

contractului de donaţie fac parte din categoria excepţiilor de la 

principiul solemnităţii donaţiilor.  

Din raţiuni care ţin mai mult de strategia economică şi de politi-

ca fiscală a statului, de necesitatea sprijinirii financiare şi materiale a 

unor domenii precum cultura, arta, cercetare ştiinţifică şi sportul şi 

de „imperativul armonizării” legislaţiei române cu cea europeană, 

instituţii juridice de referinţă precum mecenatul şi sponsorizarea au 

fost legiferate în mai multe rânduri (după 1990). 

 Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană 

fizică sau juridică, numită mecenă, transferă, fără obligaţie de 

contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra 

unor 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 şi aplicată.  

Contractul de mecenat are un caracter esenţialmente gratuit. 

 

Partea a III-a este intitulată „Legatul  liberalitatea mortis 

causa” şi cuprinde trei capitole în care sunt analizate în ordine, 

evoluţia conceptului de testament, noţiunea, caracterele juridice şi 

condiţiile de validitate ale testamentului, felurile testamentelor, 

precum şi o prezentare succintă a testamentului în dreptul comparat, 

legatul – liberalitate cuprinsă în testament şi în fine, diferitele 

varietăţi de legate. 

Capitolul I  analizează in special noţiunea de testament si 

noţiunea de legat.  
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Actele prin care defunctul dispune de bunurile sale pentru 

cazul morţii sale se numesc legate (universale, cu titlu universal sau 

cu titlu particular).  

Nu trebuie confundată noţiunea de testament cu cea de legat, 

deoarece, de regulă, cuprinsul testamentului este alcătuit din legate, 

dar testamentul mai poate cuprinde, pe lângă acestea, şi alte mani-

festări de ultimă voinţă ale defunctului.  

Rezultă că nu este obligatoriu ca un testament să conţină 

legate, fiind posibil să cuprindă doar alte manifestări de ultimă voinţă 

ale defunctului.  

Concluzia unanim împărtăşită de literatura de specialitate este 

aceea că testamentul nu este un simplu act juridic, el este un act 

juridic excepţional, este un tipar juridic, cuprinzând o multitudine de 

acte juridice de sine stătătoare cu regimuri juridice aparte. 

Capitolul II al părţii a III-a a tezei de doctorat este intitulat 

„Legatul – liberalitate cuprinsă în testament” şi pune în evidenţă 

problematica legatului cu o atenţie deosebită asupra cauzelor de 

ineficacitate. 

Cauzele care împiedică producerea efectelor legatelor (cauzele de 

ineficacitate) sunt: revocarea şi caducitatea dispoziţiilor testamentare.  

Deşi doctrina prezintă (în general) şi nulitatea alături de 

celelalte cauze de ineficacitate a actului juridic, nu ne putem ralia 

acestei opinii. Argumentăm prin aceea că nulitatea sancţionează 

nerespectarea condiţiilor de validitate a actului juridic şi are drept 

consecinţă neîncheierea acestuia (manifestarea de voinţă rămânând 

în acelaşi stadiu).  

În acest context, stricto sensu, nulitatea nu poate fi şi cauză de 

ineficacitate a actului juridic (deoarece ineficacitatea presupune 
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existenţa unui act juridic valabil încheiat, dar care, ca excepţie, nu 

produce însă efecte). 

În consecinţă, în caz de revocare sau caducitate, legatele au 

luat naştere în mod valabil, dar datorită unor cauze posterioare, nu 

produc totuşi efectele obişnuite (sunt ineficace). 

Capitolul III. În finele părţii a III-a a lucrării se remarcă o 

sistematizare a diferitelor varietăţi de legate, precum şi argumente 

aduse pentru naşterea şi eficienţa dreptului de acrescământ. 

 Legatul conjunctiv este legatul al cărui obiect este lăsat la mai 

mulţi legatari, fără ca testatorul să indice partea fiecăruia, colegatarii 

având o chemare (eventuală) la întregul obiect.  

În cazul legatului conjunctiv se pot ivi două situaţii: când toţi 

legatarii acceptă legatul (în acest caz, chemarea la întreg a fiecăruia va 

fi limitată la o parte din bun – bunul se va împărţi în părţi egale), şi 

când unul sau mai mulţi legatari nu pot sau nu doresc să primească 

legatul.  

În consecinţă, părţile acestor colegatari se vor cuveni celorlalţi 

colegatari care primesc legatul şi ale căror părţi vor creste în mod 

corespunzător. Acesta este dreptul de acrescământ (sau de adăugire).  

Dreptul de acrescământ operează numai dacă legatul este con-

junctiv. Caracterul conjunctiv al legatului poate fi rezultatul exclusiv al 

voinţei testatorului.  

În consecinţă, dreptul de acrescământ operează numai dacă 

legatul este conjunctiv şi dacă au fost întrunite condiţiile: existenţei 

pluralităţii de legatari, a dispoziţiilor cu identitate de obiect, a vocaţiei 

la întregul obiect şi a renunţării unor colegatari. 

 

Lucrarea se încheie cu o succintă prezentare a principalelor 

prevederi cuprinse în noul Cod Civil privind intenţia liberală respectiv, 
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principalele dispoziţii privind domeniul liberalităţilor inter vivos şi 

mortis causa (ce au făcut obiectul studiului lucrării prezentate), 

insistând asupra elementului de noutate.  

 

În vederea realizării tezei de doctorat pentru a putea fi 

înteleasă şi lecturată cu usurinţă, am urmărit, în special sitematizarea 

subiectelor, de la tratarea generală, doctrinară şi jurisprudenţială a 

liberalităţilor în general, la analiza particularităţilor intenţiei liberale 

în contracte şi chiar a unor propuneri de lege ferenda. Astfel, în 

finalul tezei, am realizat o succintă prezentare a celor mai importante 

dispoziţii noi în materia liberalităţilor inter vivos şi mortis causa. 

Doctrina şi jurisprudenţa internaţionlă a avut, de aemenea, un 

rol important in elaborarea lucrării, examinând în special lucrări din 

doctrina europeană, in special din Franţa. 

 

 

 

 

Drd. George-Claudiu MOLOMAN 
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