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Introducere  
 

Contractul de donaţie este, ca şi oricare alt juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi 

şi obligaţii în sarcina ambelor părţi contractante. Caracteristic pentru contractul de donaţie este că cel 

ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorinţă patrimoniul, în favoarea 

gratificatului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite 

prestaţii sau obligaţii de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donaţie de 

celelalte contracte. 

Contractul de donaţie este o liberalitate, însă acesta nu trebuie confundat cu alte acte juridice, 

liberalităţi şi ele, asta pentru că şi testamentul este o liberalitate, însă acesta dă naştere la efecte 

juridice după decesul celui care a testat. Pentru a caracteriza liberalitatea trebuie să vorbim despre 

două elemente ce se întîlnesc cumulativ în acest caz: conştiinţa şi voinţa dispunătorului de a nu primi 

echivalent, contraprestaţie1. Aceleaşi elemente le regăsim şi atunci cînd caracterizăm contractul de 

donaţie, avînd în vedere că celelalte contracte presupun careva contraprestaţii în sarcina ambelor părţi, 

cum ar fi în contractul de vînzare – cumpărare, locaţiune sau arendă. 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Donaţia reprezintă, în condiţiile actualului 

Cod Civil al R. M., una dintre diversele modalităţi de dobîndire a proprietăţii. Mai mult ca atît, 

donaţia, spre deosebire de celelalte operaţiuni juridice este irevocabilă. La momentul actual, 

contractul de donaţie reprezintă unul dintre cele mai des întîlnite contracte, cu atît mai mult cu cît, 

conform legii, se poate dona orice, cu condiţia să se nu depășească limitele impuse de lege. Contractul 

de donaţie este un instrument destul de des utilizat de către părţile contractante, avînd în vedere 

costurile destul de mici, care-l însoţesc.  

Aceste considerente înzestrează contractul de donaţie cu o multitudine de facilităţi, din care 

cauză frecvenţa apelării la un asemenea act juridic este destul de ridicată. În dependenţă de caz, 

donaţia presupune şi o anumită formă solemnă, de unde putem deduce importanţa, dar totodată şi 

complexitatea acestui act juridic. Toate elementele caracteristice enunţate mai sus, fac din donaţie un 

veritabil contract, actualitatea căruia va fi mereu înaltă, avînd în vedere că acesta presupune un raport 

juridic mai simplificat din punct de vedere al juridicului. Actualitatea acestei teme rezidă şi din 

modificările legislaţiei civile a R. M. care au loc, dar şi pentru că dreptul de proprietate al persoanei 

a căpătat o nouă conotaţie odată cu schimbările din legislaţie.  

Scopul și obiectivele tezei. Întru o abordare mai coerentă şi mai vastă a sferei contractelui de 

donaţie, s-a impus o cercetare cît se poate de eficientă atît a legislaţiei civile autohtone şi străine, cît 

şi a literaturii de specialitate. În lucrarea de faţă s-au pus în discuţie şi analizat aspecte ce vizează 

1 Flour Jacques, Souleau Henri. Droit civil. Les libéralités, par Henri Souleau. Armand Colin. Paris, 1982, p. 24 (nr. 42). 
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principalele elemente ce ţin de contractul de donaţie, felul în care acesta este tratat de Codul Civil al 

R. M., dar şi modurile de reglementare în alte legislaţii civile. Scopul cercetării temei date a fost, în 

principiu, evidenţierea problemelor de reglementare la nivel de Cod Civil, a contractului de donaţie. 

Scopul accesoriu al acestei lucrări este analiza şi studiul multiaspectual al materiei contractului de 

donaţiei, dar şi ilustrarea unor reglementări ale acestuia în lumina altor legislaţii străine. Obiectivele 

tezei sunt: 

a) Analiza Codului Civil R. M. la capitolul contract de donaţie; 

b) Studiu comparativ al contractului de donaţie în diferite legislaţii civile străine; 

c) Scoaterea în evidenţă a principalelor lacune legislative în materie de donaţie; 

d) Propuneri de lege ferenda; 

e) Analiza literaturii de specialitate (autohtone şi străine) care tratează instituţia donaţiei; 

f) Prezentarea unor viziuni separate asupra unor reglementări ale contractului de donaţiei. 

Gradul de investigaţie al temei. Materia contractelor de donaţie este analizată şi pusă în 

discuţie într-o serie de lucrări ştiinţifice ale diferitor doctrinari. Tema cercetată prezintă un grad înalt 

de investigaţie, cu atît mai mult cu cît aceasta este analizată sub aspect comparativ cu alte legislaţii 

civile străine. În acest sens, amintim aportul doctrinarilor Chibac Gheorghe, Băieșu Aurel, Rotari 

Alexandru, Efrim Oleg, Popa Ioan, Pătrașcu Bogdan, Genoiu Ilioara, Chirică Dan, Stănciulescu 

Liviu, Francisc Deak, care au contribuit la analiza contractului de donaţie. În scopul unei cercetări cît 

mai largi au fost folosite cărţi, manuale de drept, studii comparative, articole de specialitate, etc. 

Donaţia reprezintă o temă de cercetare, mai ales că vizează proprietatea privată a persoanei, şi 

reprezintă totodată un mod de dobîndire a proprietăţii. Totodată, tema cercetează şi aspectele lacunare 

ale contractului de donaţie, fapt care poate servi un punct de sprijin pentru eventualele modificări la 

nivel de Cod Civil apropo de materia donaţiilor. 

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. La conceperea lucrării date au fost 

folosite metodele tradiţionale de cercetare. Printre acestea se numără analiza şi studiul comparativ al 

legislaţiilor civile străine în raport cu Codul Civil R. M., abordarea centrată pe scop. În procesul 

cercetării s-a ţinut cont de principiile logicii: identitatea, noncontradicţia, terţul exclus, raţiunea 

suficientă. La analiza lucrării s-au folosit manuale, monografii, articole de specialitate, suporturi de 

curs, dar şi resurse web, menţionînd aici despre importanţa acestora din urmă în etapele de cercetare 

şi analiză a contractului de donaţie. Nu în ultimul rînd, s-a apelat şi la metode specifice cercetării: 

comparaţia, observaţia. 

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea de faţă se vrea o viziune 

separată asupra aspectelor ce ţin de contractul de donaţie. Pe lîngă faptul că în tema cercetată au fost 

evidenţiate unele aspecte deja cunoscute şi tratate de către doctrina de specialitate, s-a făcut şi o 

analiză comparativă cu unele legislaţii civile, în ceea ce priveşte donaţia. În lucrare se ilustrează 
5 

 



elemente de drept comparat care ar duce un mare plus Codului Civil al R. M., care, aplicate în 

practică, ar duce la o reglementare mai vastă şi mai coerentă a materiei donaţiei, evitîndu-se astfel şi 

aspectele lacunare, instituindu-se, cu titlu de novaţie, unele aspecte pe care Codul Civil al R. M. nu 

le reglementează. De asemenea, în studiul temei s-a încercat o evidenţiere a principalelor reglementări 

lacunare a donaţiei, evident, ilustrate din punctul de vedere al autorului lucrării. 

Sumarul compartimentelor tezei. Primul capitol al lucării date pune în discuţie aspectele 

generale ale contractului de donaţie, amintind aici studiul definiţiei, atît legale, cît şi doctrinare, a 

contractului de donaţie, unele aspecte comparative legate de definirea legală a contractului de donaţie, 

precum şi aspecte care se referă la caracterele contractului de donaţie. Mai mult ca atît, primul capitol 

face o trecere în revistă a condiţiilor de care trebuie să se ţină cont, pentru valabilitatea donaţiei. Este 

analizat de asemenea şi aspecte ce ţin de inadmisibilitatea donaţiei. 

Capitolul II tratează elementele şi conţinutul contractului de donaţie. Se analizează subiecţii 

care pot fi parte la contractul de donaţie, forma donaţiei, precum şi modul de încheiere a respectivului 

contract. La acest capitol sunt prezente şi unele propuneri de lege ferenda. La fel, sunt analizate şi 

efectele pe care le dă naştere contractul de donaţie. 

Capitolul III analizează cazurile de revocare şi rezoluţiune a contractului de donaţie. Aici sunt 

evidenţiate aspecte legate de cazurile revocării donaţiei pentru ingratitudine şi rezoluţiunii 

contractului în cazul stării de nevoie. La fel, sunt analizate sub aspect comparativ unele nuanţe ale 

revocării şi rezoluţiunii contractului de donaţie prin prisma reglementărilor legislaţiilor civile străine. 

De asemenea, se pun în discuţie şi cazurile de nulitate ale contractului de donaţie, cazurile cînd va 

opera de jure nulitatea, precum şi unele propuneri de lege ferenda. 
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CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACTUL DE 

DONAŢIE 
 

1.1. Noţiunea contractului de donaţie 
 

Contractul de donaţie este unul dintre cele mai vechi contracte cunoscute dreptului civil. „Încă 

în epoca postclasică a Romei antice reprezenta unul dintre temeiurile de dobîndire a dreptului de 

proprietate. Cele mai importante trăsături caracteristice contractului de donaţie reglementate în acea 

perioadă – referitoare la obiect, răspunderea donatorului, revocare, etc., se regăsesc în mare parte într-

o formă prelucrată, şi în noul Cod Civil al R. M.”2 

Donaţia face parte din categoria liberalităţilor, iar liberalitatea presupune „întrunirea a două 

elemente: unul material, economic, constînd în diminuarea patrimoniului dispunătorului și mărirea 

corelativă a patrimoniului gratificatului, și un element moral, intenţional, reprezentat de intenţia 

liberală (animus donandi)”3. 

Pornind de la etimologia termenului de „liberalitate”, provenit din latinescul liber, în doctrină 

s‑a arătat că acesta are o triplă semnificaţie: „de act al unui om liber, de act care liberează pe 

dispunător și pe gratificat și, totodată, de expresie a libertăţii, a demnităţii umane”4. 

„Prin liberalităţi, dispunătorul consimte, cu intenţia de a gratifica, la o transmisiune cu titlu 

gratuit către o altă persoană, fără echivalent, ceea ce îi diminuează patrimoniul și poate influenţa 

devoluţiunea moștenirii, fie în sensul modificării (în cazul legatelor, care produc efecte la data 

decesului celui care lasă moștenirea), fie al anticipării (în cazul donaţiilor, care produc efecte din 

chiar momentul încheierii lor)”5. 

„Liberalităţile își păstrează caracterul, chiar dacă suntem în prezenţa unui legat cu sarcină sau 

a unei donaţii cu sarcină, în limita folosului pur gratuit”6. În limita sarcinii, „contractul poate fi 

considerat, în parte, cu titlu oneros”7. 

Nu este exclusă ipoteza ca valoarea sarcinii să fie atît de însemnată încît să o egaleze sau să o 

depășească pe aceea a liberalităţii, anihilînd caracterul gratuit al transferului8. În acest caz, „actul 

2 Chibac Gheorghe, Băieșu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Chişinău, 
Editura Cartier, 2010, pag. 60. 
3 Munteanu Ioana Romana. Cauza liberalităţilor. Apud: Gabriela Cristina. Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și 
jurisprudenţă. Vol. II. Art. 953-1649. Editura Hamangiu, București, 2012, pag. 71. 
4 Popa Ioan. Drept civil. Moșteniri și liberalităţi. Editura Universul Juridic, București, 2013, pag. 166. 
5 Oprescu Marius Mugurel. Contractul de donaţie. Editura Hamangiu, București, 2010, pag. 2; Chirică Dan, Liberalităţile 
ca specie a actelor juridice. În: Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2008, pag. 17. 
6 Pătrașcu Bogdan, Genoiu Ilioara. Despre noţiunea și felurile legatului. Noul Cod civil. Studii și comentarii. Vol. II. 
Cartea a III-a și Cartea a IV-a (art. 535-1163), Editura Universul Juridic, București, 2013, pag. 830-832. 
7 Uţă Lucia. Donaţia - liberalitate între vii: http://www.universuljuridic.ro/donatia-liberalitate-intre-vii/#f6, (accesat: 25 
februarie 2015). 
8 Chirică Dan. Liberalităţile ca specie a actelor juridice. În: Revista Română de Drept Privat, nr. 4/2008, pag. 7. 
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încetează a fi pur gratuit, numai dacă sarcina este stipulată în favoarea donatorului sau a unui terţ, nu 

și în favoarea donatarului”9. 

Donaţia este operaţiunea juridică prin care „se transferă, gratuit şi irevocabil, un drept real sau 

de creanţă, de la donator la donatar”10. Potrivit altei opinii, donaţia reprezintă „un act juridic sui-

generis, caracterizat astfel în special, prin inegalitatea dintre prestaţiile părţilor”11. 

Codul Civil al R. M. defineşte donaţia ca fiind acel „contract prin care, o parte (donator) se 

obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi 

(donatar)”12. Legiuitorul stabileşte expres părţile contractante, precum şi instituie caracterul 

obligatoriu de gratuitate, aceasta fiind şi condiţia de bază care guvernează întreaga instituţie a 

donaţiei. Contractul de donaţie este „un contract cu titlu gratuit, unde gratuitatea este esenţa 

acestuia”13. 

Sporind patrimoniul donatarului, „donatorul nu urmăreşte obţinerea de foloase patrimoniale, 

ori în cazul obţinerii cărorva contraprestaţii în sarcina donatorului, contractul de donaţie este lovit de 

nulitate absolută”, în condiţiile art. 221, Cod Civil R. M.14  

„Nu se va considera că donatorul obţine o contraprestaţie atunci cînd dreptul transmis este 

afectat de unele limitări (cum ar fi dreptul de abitaţie în casa donată, servitutea de trecere pe teren 

donat, etc.)”15. 

Potrivit definiţiei legale, donaţia are următoarele trăsături: 

a) Donaţia este îndreptată spre majorarea patrimoniului donatarului; 

b) Majorarea patrimoniului donatarului se produce din contul patrimoniului donatorului, cu titlu 

gratuit; 

c) Majorarea patrimoniului donatarului „se face cu intenţia donatorului de a gratifica (animus 

donandi)”16. 

Conform definiţiei legale dată de Codul Civil al R. M., legiuitorul instituie obligaţia legală a 

de a da, obligaţie care angajează donatorul, la donaţia, în baza unui contract, în favoarea donatarului. 

Se impune a opina faptul că legiuitorul nu prevede nici o sancţiune pentru nerespectarea acesteia din 

urmă, respectiv donatorul nu dispune de nici un mijloc de garantare a executării obligaţiilor, ori o 

obligaţie nu poate exista fără sancţiune, aşa precum nu poate exista într-un contract doar o singură 

9 Oprescu Marius Mugurel. Contractul de donaţie. Editura Hamangiu, București, 2010, pag. 7. 
10 Dicţionar juridic: http://legeaz.net/dictionar-juridic/contractul-de-donatie, (accesat: 25 februarie 2015). 
11 Ibidem. 
12 Codul Civil al R. M., din 06.06.2002, publicat în Monitorul Oficial: 22.06.2002, art. 827 (1). 
13 Bloşenco Andrei. Drept Civil. Partea Specială. Note de curs. Chişinău, 2003, pag. 45. 
14 Chibac Gheorghe, Băieșu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Chişinău, 
Editura Cartier, 2010, pag. 60. 
15 Ibidem. 
16 Chibac Gheorghe, Băieșu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Chişinău, 
Editura Cartier, 2010, pag. 60. 
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parte. Amintim în acest sens şi că obligaţia este „un raport juridic de drept civil în care o parte, numită 

creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte părţi, numită debitor, să execute o prestaţie sau mai 

multe prestaţii ce pot fi de a da, a face sau a nu face, de regulă, sub sancţiunea constrîngerii de stat”17. 

Lato sensu, „termenul de „obligaţie” înglobează orice îndatorire juridică: generală (îndatorirea 

de a respecta drepturile absolute – reale sau personale nepatrimoniale – ale fiecăruia) sau particulară 

(care incumbă anumitor persoane). Într-un alt sens, mai restrîns, prin „obligaţie” se înţelege „raportul 

juridic obligaţional, privit în ansamblu, ca latură activă şi latură pasivă” (sens utilizat în titlul art. 512, 

Cod Civil R. M.). Într-un al treilea sens, şi mai restrîns, termenul de „obligaţie” este utilizat pentru a 

desemna „latura pasivă a raportului obligaţional”. În fine, într-un al patrulea sens termenul de 

„obligaţie” desemnează un titlu de credit mobiliar, o valoare mobiliară pe care o pot emite anumite 

tipuri de societăţi comerciale”18. 

În aceste îmărejurări, consider că, potrivit articolului 14, alin. 1şi 2, Cod Civil R. M., donatarul 

va putea cere repararea prejudiciului suferit de pe urma neexecutării obligaţiei contractuale, doar în 

condiţiile în care acesta ar dovedi pierderile suportate. Acest argument serveşte şi ca propunere de 

lege ferenda. 

Într-o altă opinie, „donaţia este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în 

mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o 

altă persoană, numită donatar, care îl acceptă”19. 

Cu titlu de drept comparat, legislaţia civilă a României, menţionează că donaţia este „actul 

juridic prin care o persoană dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea 

unei alte persoane”20. Tot acelaşi act normativ în vigoare, menţionează expres şi imperativ condiţia 

că „nu se pot face liberalităţi decît prin donaţie sau prin legat cuprins în testament”21. 

O definiţie care prezintă interes şi din care putem desprinde mai multe elemente specifice, o 

găsim şi în Codul Civil al Federaţiei Ruse, unde donaţia este un contract conform căruia, o parte 

(donator) transmite, sau se obligă să transmită celeilalte părţi (donatar) bunuri în proprietate, fie  

transmite un drept de proprietate al său sau al unei terţe persoane, ori liberează donatarul sau se obligă 

să-l libereze de obligaţiile patrimoniale faţă de sine sau faţă de o altă persoană. 

Din cele expuse mai sus, observăm similitudini în reglementările legale ale donaţiei. Un aspect 

care este expres menţionat în Codul Civil al Federaţiei Ruse rezidă în faptul că acesta recunoaşte ca 

17 Comentariul Codului Civil al R. M., cartea a treia - Obligaţiile: 
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=348&id=2800&t=/Legislatia/Drept-antreprenorial/Codul-
Civil/Cartea-a-treia-obligatiile-art512-1431/Comentarii-la-Titlul-I-DESPRE-OBLIGATII-IN-GENERAL (accesat: 
19.05.2015). 
18 Ibidem. 
19 Contractul de donaţie, definiţie: http://notariat-tineretului.net/contract/contract-donatie, (accesat: 01 martie 2015). 
20 Noul Cod Civil al României, actualizat prin legea 287/2009. În: Monitorul Oficial nr. 505/2011, art. 984 (1). 
21 Idem, alin. 2. 
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donaţie şi liberarea de anumite obligaţii a debitorului, obligaţii ce trebuiau executate în sarcina celui 

celui ce donează (donator), sau în sarcina unei terţe persoane, faţă de Codul Civil al R. M. unde nu 

este menţionat expres acest lucru. 

Deşi, la prima vedere ar prezenta o novaţie pentru sistemul juridic al R. M., reglementările 

juridice ale donaţiei de mai sus, au aplicabilitate şi pentru ţara noastră, evident, dacă stăm să vorbim 

cel puţin din punct de vedere doctrinar, întrucît liberarea de obligaţii a debitorului reprezintă o 

varietate a donaţiei, în acest caz debitorul cîştigînd anumite înlesniri sau favoruri în sarcina sa.  

Spre deosebire de reglementările Codului Civil R. M. în materie de donaţii, Codul Civil al 

Federaţiei Ruse stabileşte expres ceea ce poate fi donat (art. 572, alin. 1): 

a) Bunuri (mobile sau imobile); 

b) Dreptul de proprietate (al său sau al unei terţe persoane); 

c) Liberarea de obligaţii (obligaţii care trebuia executate în sarcina donatorului sau în sarcina 

unei terţe persoane). 

În doctrină, donaţia a mai fost definită ca fiind acel „contract prin care o parte, numită donator, 

înstrăinează cu titlu gratuit şi irevocabil un bun sau un drept real sau de creanţă, din patrimoniul său, 

către cealaltă parte, numită donatar, fără a urmări să primească ceva în schimb de la aceasta”22. 

Dacă ar fi să dau o definiţie proprie contractului de donaţie, atunci pot spune că donaţia 

reprezintă contractul prin care o parte, numită donator, înstrăinează, cu titlu gratuit, irevocabil, după 

caz, sub condiţie, o parte din patrimoniul său, ori întregul său patrimoniu, în proprietatea unei alte 

persoane, numită donatar. Optez pentru definiţia dată pentru că aceasta îmbină toate formele donaţiei, 

adică verbală, scrisă, autentică, dar şi scoate în evidenţă principalele caratere juridice ale acesteia. 

De menţionat faptul că donaţia este un mod de dobîndire a dreptului de proprietate asupra unui 

bun sau a unor drepturi, în conformitate cu cele expres menţionate la art. 320 (2) Cod Civil R. M. 

 

1.2. Caracterele juridice ale contractului de donaţie 
 

Donaţia este un contract unilateral deoarece creează obligaţii numai pentru una dintre părţi, 

donatarul neavînd nici o obligaţie faţă de donator, avînd în schimb o îndatorire de recunoştinţă, care 

însă este de natură legală şi nu contractuală, fiind sancţionată cu revocarea donaţiei, în cazul în care 

donatorul se face vinovat de ingratitudine faţă de donator. Cele expuse le putem deduce din 

prevederile art. 835 (1) ale Codului Civil R. M. Îndatorirea de recunoştinţă este o obligaţie morală, 

care trebuie executată în conformitate cu art. 517 (2), lit. b). De asemenea, conform prevederilor art. 

668 (1) Cod Civil R. M., „contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce au stipulat 

22 Cojocaru Aspazia. Contracte civile. Editura Lumina Lex, București, 2008, pag. 57. 
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expres, dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea, cu uzanţele sau cu 

principiile echităţii”. 

Se impune a menţiona totodată că obligaţia de recunoştinţă nu este expres menţionată în Codul 

Civil. 

Caracterul unilateral ar putea fi pus sub semnul întrebării din punct de vedere al obligaţiilor. 

Potrivit legislaţiei noastre, donaţia creează obligaţii doar în seama donatorului, un punct de sprijin 

pentru cele expuse fiind art. 827 (1) Cod Civil R. M., literatura de specialitate institînd totuşi asupra 

faptului că donatorul are o obligaţie morală (obligaţie naturală) de recunoştinţă pentru donator, în 

acest caz, contractul fiind bilateral. În sprijinul celor afirmate anterior, amintim aici prevederile art. 

517 (2), lit. b), care menţionează că „există obligaţie naturală în cazul în care o persoană are faţă de 

o altă persoană o obligaţie morală de aşa natură încît executarea ei, deşi nu poate fi cerută silit, trebuie, 

în opinia comună, să fie considerată ca executare a unei prestaţii datorate unei alte persoane”. Prin 

urmare, în opinia mea, caracterul unilateral al donaţiei poate fi privit doar sub aspectul executării 

obligaţiei contractuale de a da, puse în seama donatorului.  

Contractul de donaţie este bilateral şi atunci cînd donatorul instituie obligaţii în sarcina 

donatarului, prin prisma prevederilor legale prevăzute de art. 834, Cod Civil R. M. 

Donaţia are caracter sinalagmatic atunci cînd este impusă o sarcină sau un scop anumit 

donatarului. Drept temei pentru cele expuse, servesc prevederile art. 834 ale Codului Civil R. M. 

„Caracterul sinalagmatic este caracteristic în cazurile donaţiei condiţionate”23, părţile obligîndu-se 

reciproc, contractul de donaţie fiind guvernat de prevederile art. 704-711, Cod Civil R. M. 

„Contractul de donaţie condiţionată, în limita sarcinii impuse în favoarea donatarului sau a 

unui terţ, are caracter oneros”24. În acest caz, caracterul de gratuitate al contractului de donaţie se 

menţine atît timp cît îmbogăţirea adusă donatarului excedează valoarea sarcinii impuse25.  

Contractul de donaţie este un contract comutativ în cazul art. 827 (3) Cod Civil R. M. Faptul 

existenţei şi cuantumul de creanţe datorate de către donatar se cunosc, sunt certe, acest lucru fiind 

cert în momentul încheierii contractului.  

Contractul de donaţie este un contract gratuit. Donatarul acceptă să dobîndească în 

proprietatea sa, unul sau mai multe bunuri fără să se oblige la plata vreunui echivalent al bunurilor 

respective.  

Donaţia are caracter irevocabil, cu forţă obligatorie între  părţi. Totuşi de la acest caracter 

există o derogare, unde aceasta poate fi revocată pentru ingratitudine, în condiţiile art. 835, Cod Civil 

R. M. Donatorul nu va putea reveni asupra deciziei sale, decît în cazurile prevăzute de lege, ori „a 

23 Stoica Valeriu. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile. Editura ALL. Bucureşti, 1997, pag. 74. 
24 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 60. 
25 Căpăţână Octavian. Titlul gratuit în actele juridice. Editura Rosetti. Bucureşti, 2003, pag. 26. 
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permite ca revocarea să aibă loc oricînd la iniţiativa exclusivă a donatorului, înseamnă a-l determina 

pe donatar să se afle într-o permanentă incertitudine”26. 

Contractul de donaţie este unul translativ  de proprietate, deoarece are loc transferul bunurilor 

(sau unui singur bun) din patrimoniul donatorului, în patrimoniul donatarului. Donatorul sărăceşte, 

respectiv donatarul se îmbogăţeşte. 

Donaţia este o liberalitate, fiindcă are ca efect „micşorarea patrimoniului donatorului cu bunul 

donat, spre deosebire de contractele dezinteresate (de ex., comodatul, mandatul sau depozitul cu titlu 

gratuit, etc.), prin care nu se micşorează patrimoniul celui care procură altuia unu folos”27. 

Din prevederile art. 829 Cod Civil R. M. deducem caracterul solemn al contractului de donaţie, 

unde se menţionează faptul că „dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) 

este prevăzută o anumită formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru donaţie”. Prin 

urmare, dacă pentru înstrăinarea unui bun imobil este cerută forma autentică, rezultă că şi contractul 

de donaţie, al cărui obiect este un bun imobil, va fi întocmit în forma respectivă.  

Raţiunea solemnităţii donaţiei constă în faptul că „legiuitorul a urmărit să-l protejeze pe 

donator împotriva captaţiunii la care este zilnic supus”28. De asemenea, va fi solemn contractul care 

prevede o promisiune de donaţie.  

Cu titlu de drept comparat, noul cod civil al României prevede forma autentică obligatorie 

pentru contractul de donaţie, sub sancţiunea nulităţii absolute (art. 1011, alin. 1), excepţie de la 

această regulă fiind donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale (alin. 2). 

Codul Civil al Federaţiei Ruse prevede şi el forma autentică în cazurile de donaţie a bunurilor 

imobile (art. 574, alin. 3). 

Contractul de donaţie este un contract real. „Pentru încheierea valabilă, consimţămîntul 

părţilor trebuie să fie materializat şi însoţit de predarea lucrului la care se referă”29, aceasta fiind o 

condiţie specifică nu numai în materie de donaţie, dar valabilă şi pentru vînzare-cumpărare sau 

schimb. În literatura de specialitate, se afirmă că „donaţia ar avea şi un caracter consensual, în cazurile 

cînd contractul de donaţie ar conţine promisiunea de donaţie (art. 828 Cod Civil R. M.). În toate 

celelalte cazuri, contractul este unul real”30. 

Contractul de donaţie este un act juridic care se încheie inter vivos şi produce efecte doar între 

părţile lui, în timpul vieţii acestora. Dispunerea de patrimoniu mortis causa este posibilă doar prin 

26 Ciongaru Emilian, Secula Mihai Raul. Drept civil: contracte speciale. Curs universitar. Editura Scrisul Românesc, 
Craiova, 2011, pag. 74. 
27 Ciongaru Emilian, Secula Mihai Raul. Drept civil: contracte speciale. Curs universitar. Editura Scrisul Românesc, 
Craiova, 2011, pag. 74. 
28 Alexandresco Dimitrie. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român. Tomul 8. Partea a II-a. Vol. IV. 
Editura Socec & Co. Bucureşti, 1916, pag. 14. 
29 Dicţionar juridic: http://legeaz.net/dictionar-juridic/contract-real (accesat: 05 martie 2015). 
30 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier. Chişinău, 2010, pag. 61. 
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intermediul testamentului, conform dispoziţiilor imperative ale Codului Civil R. M. Pentru a proteja 

bunurile succesorale şi circuitul civil în materie de succesiuni, legea interzice „donaţia bunului după 

decesul donatorului”31 (art. 827 (4), Cod Civil R. M.).  

La acest capitol, se cer însă făcute anumite precizări. Deşi literatura de specialitate se axează 

pe ideea că donaţia post-mortem este interzisă, iar Codul Civil al R. M. interzice „predarea bunului 

după decesul donatorului”, tot acelaşi act normativ stipulează expres că se poate încheia un contract 

„între viitorii succesori legali asupra cotei-părţi legale”, conform art. 675 (2), Cod Civil R. M. Se 

menţionează de asemenea, că acest „trebuie autentificat notarial” (art. 675, alin. 2, Cod Civil R. M.). 

Dacă ar fi să coroborăm dispoziţiile acestui articol, cu prevederile legale care reglementează donaţia, 

atunci reiese că donatorul îşi poate înstrăina, cu titlu de donaţie, o parte din patrimoniul său, sau 

anumite bunuri din proprietatea sa, viitorilor succesori legali. Ca urmare a încheiereii acestei 

convenţii între părţi, ar rezulta faptul că donaţia este posibilă şi mortis-causa, fapt care, nu numai că 

este inadmisibil, dar şi vine în contradicţie cu prevederile legale care reglementează materia 

donaţiilor. De menţionat şi faptul că în cazul încheierii unui astfel de contract partea care înstrăinează 

are su succes calitatea de donator, întrucît moştenirea unui viu este o liberalitate, şi prin urmare, o 

donaţie.  

Donaţia este un „contract cu conţinut patrimonial, dat fiind faptul, că obiectul contractului 

reprezintă valori patrimoniale”32. 

Este un contract „numit şi reglementat, legiuitorul stabilind pentru toate categoriile de donaţii 

un regim juridic concret”33. 

Este un „contract cu executare instantanee, astfel cum executarea contractului presupune o 

singură prestaţie – transmisiunea bunului”. De menţionat că „părţile pot alege singure, de comun 

acord, momentul transmiterii bunului. Totodată, în legătură cu prevederile articolului 831 Cod Civil 

R. M., este necesar de a nu confunda plăţile periodice cu privire la care se obligă donatorul cu 

executarea succesivă a obligaţiei contractuale, astfel  cum în  cazul  donaţiei,  în vederea  diferenţierii  

acestui contract de contractul de rentă, fiecare plată făcută constituie nu altceva decît executarea unei 

prestaţii aparte”34. 

Este un contract principal, deoarece „condiţia executării contractului de donaţie nu este 

limitată sau dependentă de modul şi condiţia executării altui contract”35. 

„De regulă apare drept un contract de adeziune, dar poate fi şi negociat. Caracterul de adeziune 

a contractului de donaţie poate fi relevat, spre exemplu în contractul de donaţie filantropică, unde 

31 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier. Chişinău, 2010, pag. 62. 
32 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 99. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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donatorul indică destinaţia bunului donat sub sancţiunea revocării donaţiei. Totodată, chiar şi în aceste 

condiţii, părţile sunt libere în a negocia limita condiţiei de folosire a bunului,  iar conform prevederilor 

articolului 834 Cod Civil R. M.  – chiar şi unele obligaţii către donatar”36. 

 

1.3. Condiţii de valabilitate pentru contractul de donaţie. Inadmisibilitatea 

donaţiei 
 

Obiectul contractului. Potrivit normelor dreptului comun, „bunul care formează obiectul 

contractului de donaţie trebuie să se afle în circuitul civil, să fie determinat, sau determinabil cel puţin 

în specia sa”37. Codul Civil al R. M. menţionează totodată că „bunul care formează obiectul 

contractului trebuie să fie licit”38. Art. 206 (3), al aceluiaşi act normativ stipulează că „pot constitui 

obiect al actului juridic şi bunurile viitoare”. Bunurile viitoare nu pot forma obiectul darului manual 

„pentru simplul motiv că, neexistînd, nici nu pot fi predate”39. 

Cu titlu de drept comparat, legislaţia României prevede că „numai succesiunile nedeschise nu 

pot forma obiectul donaţiei” (art. 702 şi 965 Cod Civil român). „După deschiderea succesiunii, 

moştenitorul poate înstrăina universalitatea dobîndită, respectiv cota-parte indiviză, inclusiv cu titlu 

gratuit, deci prin donaţie”40. 

În cazurile cînd încheierea contractului de donaţie „este însoţită de încheierea unui alt contract 

(cu participarea unei terţe persoane), trebuie să se stabilească corect ceea ce se donează (quid donat), 

sau să se facă trimitere la obiectul donaţiei, pentru ca soluţionarea eventualelor divergenţe cu privire 

la donaţie (capacitatea părţilor, revocarea, rezoluţiunea, etc.) să nu se răsfrîngă asupra celuilalt 

contract cu privire la care reglementările în materie de donaţie nu sunt incidente”41. 

Condiţii de formă. Condiţiile de formă reprezintă ansamblul cerinţelor prevăzute de legea 

civilă pentru încheierea valabilă a actului juridic. Condiţiile de formă se referă la aspectul ad 

validitatem pentru ca acesta să fie valabil, conform prevederilor legale. 

Conform Codului Civil R. M., donaţia poate fi făcută atît în formă simplă scrisă, cît şi în formă 

autentică. În sprijinul celor afirmate avem la dispoziţie art. 829 Cod Civil R. M. care menţionează că 

„dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) este prevăzută o anumită 

formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru donaţie”. 

36 Ibidem. 
37 Codul Civil al R. M.,  art. 206 (2). 
38 Ibidem. 
39 Dicţionar juridic. Definiţia darului manual: http://legeaz.net/dictionar-juridic/dar-manual (accesat: 02.06.2015). 
40 Turianu Corneliu. Curs de drept civil. Universitatea „Spiru Haret”. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2000, pag. 10. 
41 Noțiunea şi condițiile de validitate ale contractului de donație: 
http://www.scrigroup.com/afaceri/contracte/CONTRACTUL-DE-DONATIE-Notiunea12525.php, (accesat: 07 martie 
2015). 
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Contractul de donaţie, ca şi oricare alt contract produce efecte juridice numai în cazul în care 

consimţămîntul ambelor părţi contractante este exteriorizat. Cu toate că din definiţia legală dată Codul 

Civil a R. M. ar rezulta drepturi şi obligaţii doar pentru o singură parte, ţin să menţionez faptul că 

manifestarea consimţămîntului din partea ambelor părţi contractante este o condiţie inerentă şi 

obligatorie în acelaşi timp pentru ca donaţia să fie valabilă.  

La capitolul forma autentică a contractului se cer anumite precizări. Aşa precum menţionasem 

anterior, „dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) este prevăzută o 

anumită formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru donaţie”. Prin urmare, dacă pentru 

contractul de vînzare-cumpărare a unui bun imobil este cerută forma autentică, aceeaşi formă este 

cerută şi pentru contractul de donaţie. Nerespectarea procedurii solemne în acest caz este sancţionată 

cu nulitatea absolută, în condiţiile Codului Civil R. M. Astfel, cu titlu de exemplu avem „contractele 

de donaţie a terenurilor”42 sau contractele de donaţie a „întreprinderii ca un complex patrimonial 

unic”43. 

Se consideră că forma autentică a donaţiei este o măsură de protecţie a donatorului, iar dovada 

existenţei donaţiei se va face în acest caz numai în baza actului autentificat, proba cu martori nefiind 

admisă. 

Cu titlu de drept comparat, legislaţia României prevede şi donația între absenţi, ca o formă a 

acestei operaţiuni juridice. În cazul încheierii contractului de donaţie între absenţi, „atît oferta de a 

dărui, cît şi oferta de acceptare trebuie să fie făcută în formă autentică, pentru a putea produce efecte 

juridice”44.  

Actul de acceptare trebuie să fie comunicat donatorului „în timpul vieţii lui şi înainte de a 

deveni incapabil. Pînă la momentul primirii comunicării, donatorul poate revoca donaţia (oferta de 

donatie). Revocarea poate fi nu numai expresă, ci şi tacită”45. 

Condiţii de fond. Condiţiile de fond reprezintă totalitatea aspectelor inerente instituite în 

imperativul legii, cerute pentru ca un act juridic civil să fie valabil. 

Capacitatea părţilor. La capitolul capacitate a părţilor, contractul de donaţie este supus 

prevederilor legale care reglementează capacitatea de folosinţă şi exerciţiu a persoanei. Atît persoana 

care donează, cît şi donatarul trebuie să dispună de capacitate deplină de exerciţiu, pentru ca 

operaţiunea juridică să-şi poată produce efectele sale legale.  

42 Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului din 25.07.1997, republicată în Monitorul 
Oficial al R. M. nr. 147, 2001, art. 3, alin. 5). 
43 Codul Civil al R. M., art. 818. 
44 Cabinet avocatură Lex-Plus, Bucureşti: http://www.lexplus.ro/contractul-de-donatie (accesat: 02.06.2015). 
45 Noțiunea şi condițiile de validitate ale contractului de donație: 
http://www.scrigroup.com/afaceri/contracte/CONTRACTUL-DE-DONATIE-Notiunea12525.php, 10 martie 2015. 
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„Minorii cu vîrsta cuprinsă între 7 – 14 ani pot încheia acte juridice de obţinere gratuită a unor 

beneficii care nu necesită autentificare notarială sau înregistrarea de stat a drepturilor apărute în 

temeiul lor”46.  

În conformitate cu art. 222 (1) Cod Civil R. M., „actul juridic încheiat de o persoană fără 

capacitate de exerciţiu este nul”. Alin. 2 al aceluiaşi articol menţionează că „persoana cu capacitate 

de exerciţiu deplină este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi prin încheierea actului 

juridic nul dacă se demonstrează că a ştiut sau trebuia să ştie că cealaltă parte nu are capacitate de 

exerciţiu”. 

Prin urmare, capacitatea juridică a părţilor contractante este un atribut inerent care este cerut 

de legea civilă, pentru încheierea valabilă a contractului de donaţie. Condiţia capacităţii juridice este 

reprezintă una dintre premisele naşterii unui raport juridic civil.  

Consimţămîntul valabil. El trebuie să fie dat cu intenţia de a produce efecte juridice. Pentru 

valabilitatea consimţămîntului este necesar ca acesta să nu fie afectat de vicii. La rîndul lor, viciile 

care pot interveni la încheierea contractului de donaţie, sînt: 

a) Eroarea  

În conformitate cu art. 227 (1), Cod Civil R. M., „actul juridic încheiat în baza unei erori 

considerabile poate fi declarat nul de instanţa de judecată”. Conform Codului Civil R. M., „eroarea47 

este considerabilă dacă la încheiere a existat o falsă reprezentare referitor la: 

 natura actului juridic; 

 calităţile substanţiale ale obiectului actului juridic; 

 părţile actului juridic (partenerul sau beneficiarul), în cazul în care identitatea acestora este 

motivul determinant al încheierii actului juridic”. 

b) Dolul (eroarea provocată) 

Conform art. 228 (1) Cod Civil R. M., „actul juridic a cărui încheiere a fost determinată de 

comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din părţi poate fi declarat nul de instanţa de judecată 

chiar şi în cazul în care autorul dolului estima că actul juridic este avantajos pentru cealaltă parte”. 

c) Violenţa 

În conformitate cu art. 229 (1) Cod Civil R. M., „actul juridic încheiat în urma constrîngerii 

prin violenţă fizică sau psihică poate fi declarat nul de instanţa de judecată chiar şi în cazurile cînd 

violenţa a fost exercitată de un terţ”. 

d) Leziunea 

46 Codul Civil al R. M., art. 22 (2), lit, b). 
47 Codul Civil al R. M., art. 227 (2). 
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Conform art. 230 (1), Cod Civil R. M., „actul juridic pe care o persoană l-a încheiat din cauza 

unui concurs de împrejurări grele de care a profitat cealaltă parte, în condiţii extrem de nefavorabile, 

poate fi declarat nul de instanţa de judecată”. 

Viciu de consimţămînt se consideră şi şantajul. Deşi Codul Civil al R. M. nu-l recunoaşte pe 

acesta din urmă ca pe un viciu care ar putea afecta manifestarea de voinţă, şantajul se prezintă sub 

forma unei constrîngeri psihice din partea unei părţi contractante asupra celeilalte părţi contractante, 

constrîngere care ar fi precedată de divulgarea anumitor date compromiţătoare, cu scopul de a dobîndi 

în proprietate un anumit bun. 

O ultimă condiţie de valabilitate ar fi cea care se referă la cauză, sau altfel spus, scopul pentru 

care părţile încheie contractul. Scopul trebuie să fie: 

 Licit, adică să nu depăşească limitele legii; 

 Moral, adică să nu încalce limitele moralităţii admise de lege. 

Inadmisibilitatea donaţiei. Prin sintagma de „inadmisibilitate” înţelegem ceva ce nu poate fi 

admis, nu poate fi primit sau acceptat. Necesitatea reglementării juridice a instituţiei inadmisibilităţii 

donaţiei s-a impus din punct de vedere al protejării circuitului civil şi al cercului de subiecţi 

participanţi la raportul juridic al donaţiei, precum şi din necesitatea protejării patrimoniului acestora. 

Instituirea unor norme imperative în acest sens este necesară şi pentru ocrotirea interesului general al 

statului, dar şi al celorlalte raporturi juridice. Totodată, inadmisibilitatea donaţiei constituie un factor 

de protecţie a părţilor contractante întru evitarea eventualelor abuzuri care ar putea avea loc.  

Conform art. 832, Cod Civil R. M., este interzisă donaţia, cu excepţia donaţiei neînsemnate, 

pentru realizarea unor obligaţii morale: 

a) În numele persoanelor incapabile 

La categoria dată se includ „minorii de pînă la 14 ani şi persoanele care sunt declarate de către 

instanţa de judecată ca fiind incapabile”48. De menţionat faptul că „actele juridice în numele lor sunt 

încheiate de către reprezentanţii legali ai acestora (părinţi, adoptatori, tutori)”49. Derogarea de la 

normele imperative ale acestui text de lege atrage nulitatea absolută pentru contractul de donaţie, în 

condiţiile art. 220 Cod Civil R. M. O excepţie de la această regulă reprezintă donaţia neînsemnată, de 

o valoare mică, efectuată pentru realizarea unor obligaţii morale ale incapabilului. 

Textul de lege prezintă o lacună la capitolul definirea obligaţiilor morale, în acest fel 

reglementînd obligaţiile de acest gen. Obligaţia morală poate fi exteriorizată sub forma respectului 

faţă de o persoană, recunoştinţă, ajutor, sprijin, etc., ori legea nu poate impune o persoană la 

48 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 62. 
49 Ibidem. 
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manifestarea anumitor obligaţii morale atît timp cît Codul Civil consacră principiul „imixtiunii 

statului în afacerile private ale persoanelor”.  

Pe de altă parte sintagma de „obligaţii morale” poate fi definită prin prisma articolului 571, 

Cod Civil R. M. Fiind o obligaţie naturală, obligaţia morală este „una în a cărei privinţă nu se poate 

cere executarea silită” (art. 517, alin. 1, Cod Civil R. M.). Este o obligaţie care, „potrivit opiniei 

comune, trebuie să fie considerată ca executare a unei prestaţii datorate altei persoane” (art. 517, alin. 

2, lit. b, Cod Civil R. M.). 

b) Proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituţii medicale, educative, de 

asistenţă socială şi din alte instituţii similare din partea persoanei care se află în ele sau din 

partea soţului sau rudelor acesteia de pînă la gradul patru inclusiv. Această regulă nu se 

aplică în relaţiile dintre rudele de pînă la gradul patru inclusiv 

Supunem criticii ultima parte a textului de lege enunţat mai sus. La acest capitol, putem 

observa discriminarea de care dovadă legiuitorul instituind excepţia de la regula generală a 

inadmisibilităţii – toate persoanele sunt obligate să nu doneze în relaţiile enumerate mai sus, în afară 

de rudele de pînă la gradul IV inclusiv. Dacă se permite un atare lucru, atunci foarte probabil că o 

terţă persoană, pentru a-şi putea cîştiga o favoare sau anumite facilităţi în sarcina sa, ar putea dona 

prin intermediul unei rude de pînă la gradul IV inclusiv, a proprietarului, administratorului sau 

lucrătorului din instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare, în 

schimbul anumitor servicii. Nu punem în discuţie probaţiunea în acest caz, pentru că în afară de 

flagrantul delict ne va fi foarte greu să dovedim donaţia terţei persoane. În acest caz, suntem în 

prezenţa unei donaţii prin interpunere de persoane.   

Cu titlu de lege ferenda, propune ca restricţia asupra donaţiei să se extindă şi asupra rudelor 

pînă în gradul IV inclusiv, pentru a se elimina eventualele donaţii de acest tip, dar şi pentru eliminarea 

cărorva conflicte de interese.  

c) În relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ 

Scopul pe care-l urmăresc persoanele juridice „este de a obţine profit”50, iar donaţia făcută din 

contul uneia dintre ele ar duce la reducerea patrimoniului acesteia din urmă. Din aceste raţiuni, legea 

a instituit norme legale de drept civil prin care interzice donaţia între respectivele persoane.  

„Legea este restrictivă pe motivul evitării abuzurilor care ar putea avea loc”51. Raţiunea 

protejării persoanei juridice în aceste cazuri, rezidă din faptul că dacă patrimoniul acesteia s-ar 

micşora în urma abuzurilor, societatea comercială respectivă ar putea fi adusă în prag de 

insolvabilitate. O societate comercială poate fi parte la donaţie doar în cazurile cînd cealaltă parte este 

50 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 63. 
51 Ibidem. 
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persoană fizică sau organizaţie necomercială. Prevederea este valabilă şi pentru întreprinzătorul 

individual52, ea rezultînd din art. 26 (3) Cod Civil R. M. 

Pentru unii doctrinari „această interdicţie nu-şi are sens”53, pentru că „ar exclude posibilitatea 

unor acte juridice cu titlu gratuit dintre două societăţi comerciale, cum ar fi: remiterea de datorie, 

renunţarea la acţiune, etc.”54. Potrivit doctrinarilor ruşi Брагинский Михаил Исаакович şi 

Витрянский, Василий Владимирович, această interdicţie ar avea incidenţă doar asupra 

„contractelor de donaţie, celelalte acte juridice cu titlu gratuit fiind perfect valabile”. Următoarele 

contracte nu pot constituit donaţie, însă reprezintă acte juridice cu titlu gratuit: 

 contractul de remitere a datoriei (art. 662, Cod Civil R. M.); 

 cesiunea de creanţă (art. 556, Cod Civil R. M.); 

 contractul de comodat (art. 859, Cod Civil R. M.); 

 contractul de împrumut gratuit (art. 867, Cod Civil R. M.); 

 depozitul gratuit (art. 1088 Cod Civil R. M.). 

d) De către persoanele juridice cu scop lucrativ, în cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile 

mobiliare 

Exact ca şi în cazul interdicţiei donaţiei între persoanele juridice cu scop lucrativ, şi în acest 

caz, legiuitorul apără interesele persoanei juridice. Pentru că valorile mobiliare prezintă „obligaţiuni 

şi alte titluri de creanţă”55, donaţia acestora ar duce la pierderi însemnate în capitalul financiar al 

persoanei juridice, fapt care ar duce la o eventuală insolvenţă pentru aceasta. Din aceste considerente, 

legiuitorul interzice donaţiile operate de către persoanele juridice cu scop lucrativ al cărei obiect sunt 

valorile mobiliare.  

Transplantul organelor, ţesuturilor şi celulelor umane, reglementat de Legea nr.42-XVI din 

06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, nu constituie contract de donaţie 

în sensul Codului civil56. 

52 Ibidem. 
53 Петрович Александр Сергеев, Кириллович Георгий Толстой. Гражданское право. Ч. II. Москва, 1997, с. 128. 
54 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 63. 
55 Dicţionar juridic, definiţia valorii mobiliare: http://legeaz.net/dictionar-juridic/valori-mobiliare (accesat: 02.06.2015). 
56 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
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CAPITOLUL II. ELEMENTELE ŞI CONŢINUTUL CONTRACTULUI DE 
DONAŢIE 

 

2.1. Subiecţii şi obiectul contractului de donaţie 
 

Subiecţii contractului de donaţie reprezintă, prin excelenţa legii civile, şi subiecte ale dreptului 

de proprietate privată, donaţia fiind în strînsă legătură cu patrimoniul persoanei.  

Conform Codului Civil al R. M., subiectele contractului de donaţie pot fi atît persoanele fizice, 

cît şi persoanele juridice, deşi definiţia legală dată de legea civilă nu menţionează expres subiecţii 

contractului de donaţie.  

Pentru societăţile comerciale, care sunt persoane juridice cu scop lucrativ, legea interzice 

expres contractele de donaţie, nu şi actele juridice cu titlu gratuit, acte care se aseamănă într-o 

oarecare măsură cu contractul de donaţie, prin gratuitatea acestora. De asemenea, interdicţia de a fi 

subiect la contractul de donaţie este valabilă şi pentru întreprinzătorul individual. Temei juridic pentru 

cele afirmate, ne servesc dispoziţiile legale ale art. 26 (3) al Codului Civil R. M. Conform art. 

menţionat, „asupra activităţii de întreprinzător desfăşurate fără constituirea de persoană juridică se 

aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ dacă din lege sau 

din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel”.  

Prin urmare, dacă activitatea întreprinzătorului individual este guvernată de reglementările 

persoanei juridice cu scop lucrativ, acesta nu poate fi parte a contractului de donaţie. Din textul de 

lege putem desprinde şi excepţia, potrivit căreia, dacă activitatea întreprinzătorului este guvernată de 

alte raporturi decît cele comerciale, atunci acesta are calitate de subiect al contractului de donaţie. 

Pentru a întruni calitatea de subiect al contractului de donaţie, „persoana trebuie să 

îndeplinească condiţiile cu privire la capacitatea de exerciţiu deplină”57. În cazul contractului de 

donaţie calitatea de subiecţi o au: 

a) Donatorul, care poate fi „orice persoană fizică sau juridică, excepţie făcînd cazurile cînd 

legea nu interzice încheierea contractului de donaţie”58.  

„Principala trăsătură caracteristică ce conferă persoanei calitatea de donator se referă la 

deţinerea în proprietate a bunului care urmează a fi donat cu titlu de proprietate”59. Capacitatea de a 

dona o are orice persoană fizică ce a atins vîrsta de 18 ani. Pentru persoanele care nu au atins vîrsta 

de 18 ani legiuitorul admite calitatea de donator, însă doar în cazurile în care donaţia are o valoare 

mică. 

57 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 100. 
58 Idem, pag. 101. 
59 Ibidem. 
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În privinţa calităţii de donator a persoanei juridice, aici legiuitorul stabileşte o limită, care este 

destul de justificată. Este vorba de condiţia stabilită în art. 832 al Codului civil R. M., conform căreia 

„persoana juridică nu poate avea calitatea de donator în ce priveşte donaţia faţă de o altă persoană 

juridică cu scop lucrativ”. În rest, „dacă actul de donaţie nu contravine scopurilor activităţii persoanei 

juridice, aceasta cu succes poate figura în contractul de donaţie în calitate de donator”60. 

Nu pot figura ca subiecţi ai contractului de donaţie „persoanele fizice neconcepute sau 

persoanele juridice care nu au dobîndit personalitate juridică, în condiţiile legii”61. „Persoanele fizice 

neconcepute pot fi gratificate numai indirect, cum ar fi, prin liberalităţi cu sarcini, făcute unor terţe 

persoane capabile”62. „Persoanele juridice care nu au dobîndit personalitate juridică vor putea primi 

donaţii în cursul constituirii, numai dacă acestea sînt cerute pentru ca persoana să ia fiinţă”63. 

b) Donatarul, care poate fi atît o persoană fizică, cît şi juridică. 

Mai mult decît atît, în cazul în care contractul de donaţie nu necesită autentificare notarială 

sau înregistrare de stat, calitatea de donatar o poate avea chiar şi persoana fizică începînd cu vîrsta de 

7 ani, chiar dacă valoarea donaţiei este însemnată, conform art. 22 (2), lit b), Cod Civil R. M. Condiţia 

este ca donaţia să nu necesite autentificare notarială sau înregistrare de stat. În ceea ce priveşte 

calitatea de donatar a persoanei juridice, aici enunţăm aceeaşi regulă deja declarată – dacă este vorba 

de donaţie între persoanele juridice cu scop lucrativ, calitatea de donatar este exclusă. 

Titlul de subiect al contractului de donaţie este conferit direct şi expres de legea civilă. 

Prohibiţiile ce ţin de incapacitatea unor persoane de a fi subiecţi ale donaţiei rezultă direct din 

prevederile art. 832 ale Codului Civil R. M. Chiar dacă articolul menţionat se referă la 

inadmisibilităţile donaţiei, acesta se referă nemijlocit şi la părţile care nu pot avea calitatea de subiecţi 

ai respectivului contract. Regula generală este că persoanele incapabile nu pot încheia contracte de 

donaţie.  

Conform articolului mai sus menţionat, „este interzisă donaţia, cu excepţia donaţiei 

neînsemnate, pentru realizarea unor obligaţii morale proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor 

din instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare din partea persoanei 

care se află în ele sau din partea soţului sau rudelor acesteia de pînă la gradul patru inclusiv. Această 

regulă nu se aplică în relaţiile dintre rudele de pînă la gradul patru inclusiv”.  

Conform prevederilor art. 45 (1) al Codului Familiei R. M., „rudenia este legătura bazată pe 

descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent 

comun”. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz - în linie colaterală. Textul de 

lege de la art. 832, lit. b) Cod Civil R. M., nu menţionează şi nici măcar nu face trimitere la care tip 

60 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 101. 
61 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 134. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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de rudenie se referă, instituind regula conform căreia rudele de gradul IV inclusiv, atît în linie dreaptă, 

cît şi în linie colaterală pot avea calitatea de subiecte ale contractului de donaţie în raport cu 

proprietarii, administratorii sau lucrătorii din instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din 

alte instituţii similare.  

Persoanele juridice cu scop lucrativ de asemenea nu pot fi subiecte ale contractului de donaţie. 

Ele pot figura ca subiecte în alte acte juridice cu titlu gratuit. Persoanele juridice cu scop lucrativ, în 

cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile mobiliare de asemenea nu pot fi subiecţi ai donaţiei.  

De la regula generală instituită la art. 832 Cod Civil R. M., este permisă excepţia potrivit 

căreia „donaţia neînsemnată” este permisă. Aşadar, atunci cînd donaţia are o valoare mică, 

neînsemnată, cercul de participanţi amintiţi la articolul menţionat pot figura în calitate de subiecţi ai 

contractului de donaţie.  

Atît în cazul donaţiei neînsemnate, cît şi în cazul donaţiei între rudele de pînă la gradul IV 

inclusiv, legiuitorul, instituie cadrul legal care ar permite un conflict de interese între subiecţii 

menţionaţi. În acest caz, Codul Civil vine în contradicţie cu Legea nr. 16 din  15.02.2008 cu privire 

la conflictul de interese, care defineşte conflictul de interese ca fiind „conflictul dintre exercitarea 

atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale terţelor persoanelor, în calitatea lor de privaţi, 

care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi 

responsabilităţilor ce le revin potrivit legii”64. 

Printre cercul de persoane vizate de către legea cu privire la conflictul de interese, se regăsesc 

şi persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul „sistemului de învăţămînt 

de stat şi sistemului de sănătate publică”65, ori Codul Civil al R. M., permite atît donaţia neînsemnată, 

cît şi donaţia între rudele de pînă la gradul IV inclusiv. 

Legea cu privire la conflictul de interese menţionează faptul că „cel care conduce organizaţia 

publică este obligat să nu admită, cu bună ştiinţă, ca persoanele care activează în organizaţia pe care 

o conduce să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de interese”66.  

Cu titlu de lege ferenda, înaintez propunerea de modificare a articolului 832, lit. b), care să 

interzică donaţia chiar şi între rudele de pînă în gradul IV inclusiv, pentru a se evita eventualele 

conflicte de interese şi obţinerea de anumite favoruri şi beneficii în sarcina acestora.  

Poate fi subiect al contractului de donaţie şi filantropul, avînd în vedere că activitatea acestuia 

presupune acordarea diferitelor beneficii sau prestării de servicii în sarcina altor persoane, fără a cere 

vreo remuneraţie sau fără a urmări vreun avantaj în schimbul actului de filantropie.  

64 Legea nr. 16 din  15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, publicată în Monitorul Oficial al R. M.: 30.05.2008, 
art. 2. 
65 Idem, art. 3 (1), lit. d). 
66 Idem, art. 10 (1). 
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Conform legislaţiei în vigoare, filantropia reprezintă „acordarea de ajutor material benevol, 

imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru 

o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a 

anumitor obligaţii şi fără a obţine vreun profit”67. Prin urmare, din prevederile legale, putem deduce 

faptul că activitatea filantropică este un derivat al donaţiei, întrucît şi aceasta presupune mărimea 

patrimoniului unei persoane (donatarului) şi însărăcirea celui care donează (donatorul). Filantropia 

este o donaţie condiţionată. 

Atît în cazul donaţiei, cît şi în cel al filantropiei, cel care donează poate fi şi persoană fizică, 

şi persoană juridică. Cu atît mai mult, în legea care reglementează activitatea filantropică este 

menţionat expres acest lucru68.  Referitor la intenţia donatarului şi a filantropului, atunci putem opina 

în favoarea ideii că ambii au dorinţa de a gratifica cealaltă parte, aceasta putînd fi îndeplinită prin 

donaţii de bunuri sau prestări de servicii gratuite. La fel este comun şi faptul că ambii nu urmăresc 

realizarea de cîştiguri de pe urma activităţii lor. 

Un aspect care delimitează activitatea filantropică de contractul de donaţie este scopul. Pe 

cînd la contractul de donaţie scopul poate fi oricare, chiar şi de utilitate publică69, la activitatea 

filantropică scopurile sunt expres delimitate de lege. Raţiunea reglementării exprese a scopurilor în 

acest caz ar fi, protejarea circuitului civil, întru evitarea abuzurilor. 

Astfel, conform Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare (art. 2, alin. 1), scopurile 

activităţii filantropice sunt: 

a) Susţinerea şi protecţia socială a persoanelor, inclusiv îmbunătăţirea situaţiei materiale a 

persoanelor puţin asigurate, reabilitarea socială a şomerilor, invalizilor şi altor persoane, 

inapte, din cauza particularităţilor fizice sau intelectuale ori din alte motive, să-şi exercite de 

sine stătător drepturile şi interesele legitime; 

b) Pregătirea populaţiei pentru depăşirea consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor 

ecologice sau de altă natură, pentru prevenirea eventualelor accidente sau dezastre; 

c) Ajutorarea victimelor războaielor, calamităţilor naturale, epidemiilor, catastrofelor ecologice 

sau de altă natură, conflictelor sociale şi interetnice; 

d) Ridicarea prestigiului şi a rolului familiei în societate, protecţia mamei şi  a copilului; 

e) Acordarea de asistenţă materială organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi medicale; 

f) Susţinerea unor alte acţiuni de interes public ce necesită asistenţă financiară şi materială.   

67 Legea nr. 1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, publicată în Monitorul Oficial al R. M.: 
31.12.2002, nr. 185, promulgată: 25.12.2002, art. 1 (1). 
68 Ibidem, alin. 2.  
69 Codul Civil al R. M., art. 834 (1). 
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Referitor la mijloacele financiare şi materiale donate de sponsori organizaţiilor filantropice, 

acestea „sînt utilizate numai în scopuri de binefacere şi nu pot fi folosite la întreţinerea acestor 

organizaţii”70. 

Codul Civil al R. M. nu menţionează expres care este obiectul contractului, sau cel puţin, care 

bunuri pot forma obiect al contractului, stipulînd doar faptul că în cazul donaţiei se măreşte 

patrimoniul gratificatului. În cazul filantropiei, legislaţia însă reglementează expres obiectul 

activităţii, acesta putînd fi dedus din prevederile art. 6 (2) al legii sus-menţionate, obiect care poate 

consta în: 

a) Transmiterea dezinteresată (gratuită sau în condiţii avantajoase) a drepturilor de posesiune, 

de folosinţă şi de dispoziţie asupra oricăror bunuri care sînt obiecte ale dreptului de 

proprietate, inclusiv asupra mijloacelor băneşti şi/sau obiectelor proprietăţii intelectuale; 

b) Executarea şi prestarea dezinteresată (gratuită sau în condiţii avantajoase) a lucrărilor şi 

serviciilor de către filantropi şi sponsori persoane juridice. 

Avînd în vedere că donaţia poate consta nu numai în bunuri ci şi în prestări de servicii, 

evidenţiez faptul că voluntariatul nu reprezintă o formă a donaţiei. Deşi la prima vedere voluntarul 

execută sau prestează anumite servicii, în mod absolut benevol, aceasta din urmă beneficiază de o 

rambursare a cheltuielilor ce decurg nemijlocit din activitatea sa, fapt menţionat în Legea 

voluntariatului nr. 121 din  18.06.2010, art. 6 (1), lit. d).  

Statul poate fi figura printre subiecţii contractului de donaţie. Acesta poate fi reprezentat de 

către organele administraţiei publice centrale şi locale, avînd în vedere că acesta dispune de 

patrimoniu. 

Obiectul contractului de donaţie. Referindu-ne la obiectul contractului de donaţie, „vom 

reflecta spectrul acestuia pornind de la regula generală, conform căreia obiect al contractului 

constituie tot ceia cu privire la ce părţile îşi asumă obligaţii şi dobîndesc drepturi”71.  

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

de creanţă (inclusiv componenta sa materială, predarea lucrului)”72. 

Potrivit normelor dreptului comun, „bunul (dreptul) care formează obiectul contractului de 

donaţie, trebuie să fie în circuitul civil, să fie determinat sau determinabil, posibil, licit şi să existe 

sau să poată exista în viitor. Dintre bunurile viitoare, numai succesiunile nu pot forma obiectul 

donaţiei. După deschiderea succesiunii, „moştenitorul poate înstrăina universalitatea dobîndită, 

respectiv cota-parte indiviză, nu numai cu titlu oneros, dar şi cu titlu gratuit, deci, prin donaţie”73. 

70 Legea nr. 1420 din  31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, publicată în Monitorul Oficial al R. M.: 
31.12.2002, nr. 185, promulgată: 25.12.2002, art. 2 (2). 
71 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 101. 
72 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 217. 
73 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 126 – 127. 
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„Obiectul intrinsec (care constituie partea lăuntrică, proprie şi esenţială) în contractul de 

donaţie îl constituie”74: 

a) Transmisiunea dreptului de proprietate asupra bunului donat; 

b) Înştiinţarea cu privire la viciile bunului donat, obligaţie care rezultă de altfel din prevederile 

art. 838, Cod Civil R. M.; 

c) Despăgubirea pentru viciile nedeclarate cu viclenie; 

d) Executarea sarcinii puse drept condiţie a donaţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 834, Cod 

Civil R. M. ; 

e) Transmiterea plăţilor periodice, în conformitate cu prevederile art. 831, cod civil r. M. 

Obiectul „extrinsec” îl formează75: 

a) Bunul donat; 

b) Sumele băneşti care  sunt achitate în contul susţinerii materiale; 

c) Sarcina pusă drept condiţie a donaţiei. 

Bunul donat trebuie să corespundă cerinţelor legale care se referă la posibilitatea de a-1 

înstrăina. Totodată, legiuitorul stabileşte „o condiţie certă referitor la bunurile donate, şi anume, aceia 

care priveşte stricta determinare a bunului şi faptul că acesta, la momentul încheierii contractului să 

existe. Astfel, obiect al donaţiei nu poate fi un patrimoniu sau o parte a acestuia ci doar bunuri 

determinate”76. Această condiţie rezultă şi din prevederile art. 827 (2), Cod Civil R. M.  

„Dacă bunul donat este individual, donatorul trebuie să aibă calitatea de proprietar (fie şi sub 

condiţie). Dacă contractul are ca obiect lucrul altuia, donaţia este nulă absolut în toate cazurile, 

întrucît donatorul se poate abţine să dobîndească proprietatea lucrului altuia şi deci donaţia contravine 

principiului irevocabilităţii”77. 

Transmisiunea dreptului de proprietate asupra bunului donat. Transmisiunea dreptului 

de proprietate în contractul de donaţie este efectuată odată cu tradiţiunea bunului. Uneori, însă, 

transmiterea efectivă a bunului nu este suficientă pentru considerarea transmisiunii dreptului de 

proprietate. Astfel, pentru donaţiile, care urmează a fi înregistrate, de regulă dobîndirea dreptului de 

proprietate este legat de momentul înregistrării. „În aşa fel, chiar dacă transmisiunea bunului are loc 

mai înainte de înregistrare, dreptul de proprietate se consideră dobîndit din momentul înregistrării”78. 

Cînd vorbim despre înregistrarea donaţiei de imobile, aceasta, prin efectul său, „constituie momentul 

încheierii contractului, dat fiind faptul că de regulă, momentul înregistrării semnifică momentul 

transmiterii de facto a bunului imobil donat”79. 

74 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 101. 
75 Idem, pag. 102. 
76 Ibidem. 
77 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 127. 
78 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 102. 
79 Ibidem. 
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Înştiinţarea cu privire la viciile bunului donat şi despăgubirea pentru viciile nedeclarate 

cu viclenie. Din conţinutul articolului 838 Cod Civil, reiese că donatorul este obligat să înştiinţeze 

donatarul despre eventualele vicii ale bunului, care după natura lor pot cauza prejudicii acestuia din 

urmă. Referindu-ne la natura viciilor despre care vorbeşte legiuitorul în acest articol, ar fi cazul să 

constatăm, că donatorul nu va duce răspundere pentru daunele cauzate de toate viciile. Este vorba 

doar despre acele vicii, despre care donatorul cunoştea şi despre care donatarul la momentul intrării 

în posesie asupra bunului nu putea să le constate sau să le depisteze.  

„Totodată, am putea menţiona, că la despăgubirea pentru daunele cauzate de viciile 

nedeclarate donatorul va fi obligat doar dacă este vorba de trecerea sub tăcere cu viclenie, altfel spus, 

cu utilizarea unor metode dolosive, care chiar şi în cazul cînd donatarul ar fi putut lua act de existenţa 

viciilor, dar datorită utilizării acestor mijloace, ultimul nu şi-a realizat această posibilitate”80. 

Executarea sarcinii puse drept condiţie a donaţiei. După prevederile articolului 834 Cod 

Civil R. M., părţile pot conveni ca efectele donaţiei să fie condiţionate de îndeplinirea unei sarcini 

sau realizarea unui scop. „Sarcina respectivă poate fi atît în interesul donatorului, cît şi în interesul 

terţului”81.  

Conform Codului Civil al R. M, obiect al contractului de donaţie pot fi şi „plăţile periodice, 

efectuate de către donator pentru susţinerea materială a donatarului”82. Obligaţia donatorului privind 

susţinerea donatarului în formă de plăţi periodice, „în lipsa unor prevederi contractuale contrare, 

încetează odată cu moartea donatorului”83. Contractul ce conţine o clauză prin care decesul 

donatorului nu stinge obligaţia acestuia la plăţile periodice, „urmează a fi executat de succesorii 

donatorului care au acceptat succesiunea”84. În acest caz, nu vom putea vorbi de situaţia reglementată 

de art. 827 (4), Cod Civil R. M. Din momentul semnării contractului de donaţie sub forma plăţilor 

periodice, „donatarul obţine o creanţă certă, care reprezintă un bun prezent”85. 

Dacă încheierea contractului de donaţie este precedată sau urmată de încheierea unui alt 

contract (cu participarea unei alte persoane, străine de donaţie), trebuie să se stabilească corect ce se 

donează (quid donat), adică obiectul donaţiei, pentru ca soluţionarea problemelor de drept specifice 

contractului de donaţie (capacitatea, revocarea, etc.) „să nu se răsfrîngă asupra celuilalt contract cu 

privire la care reglementările în materie de donaţie nu sînt incidente”86. 

80 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 101. 
81 Idem, pag. 103. 
82 Chibac Gheorghe, Cimil Dorin. Drept Civil. Prelegeri. Unele categorii de obligaţii. Editura C.E. U.S.M., Chişinău, 
2002, pag.52. 
83 Idem, pag. 64. 
84 Ibidem. 
85 Hamangiu Constantin, Rosetti-Bălănescu Ion, Băicoianu Alexandru. Tratat de drept civil. Editura „Națională” 
Bucureşti, 1928, pag. 818. 
86 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 127. 
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Contractul de donaţie este un „act de dispoziţie cu titlu particular”87. Obiectul contractului de 

donaţie urmează a fi determinat sau determinabil, în condiţiile art. 206 (2) Cod Civil R. M. Aceeiaşi 

idee prevalează şi în literatura de specialitate88. Conform art. 827 (2) Cod Civil R. M., „contractul de 

donaţie prin care donatorul se obligă să transmită în viitor întreg patrimoniul actual sau o fracţiune 

din el fără a specifica bunurile care urmează să fie predate este nul”. 

Valabilitatea obiectului contractului de donaţie condiţionat de „achitarea datoriilor sau 

realizarea sarcinilor care nu există la momentul încheierii contractului trebuie să conţină referiri la 

natura datoriilor sau sarcinilor viitoare, precum şi la întinderea acestora”89, în caz contrar contractul 

fiind nul. Va constitui donaţie „numai partea excedentară cheltuielilor de executare a sarcinii sau de 

atingere a scopului”90. 

În cazul în care natura şi întinderea datoriilor sau sarcinilor impuse donatarului nu vor fi 

cunoscute, nu se poate cunoaşte întinderea obligaţiei donatarului legate de executarea sarcinii, fapt 

care se va solda cu un caracter aleatoriu pentru contractul de donaţie. „Riscul obţinerii unui efect 

invers decît cel scontat la încheierea contractului de donaţie, va fi majorarea patrimoniului 

donatorului din contul patrimoniului donatarului”91. Potrivit art. 827 (3), Cod Civil R. M., contractul 

de donaţie care stipulează obligaţia donatarului de a achita datorii sau sarcini care nu există la 

momentul încheierii contractului este nul dacă natura şi întinderea datoriilor sau sarcinilor nu sînt 

stipulate în contract. 

În practică s-a pus problema obiectului contractului de donaţie în cazul finanţării cumpărării 

sau construirii unei case, şi asupra a ceea ce se donează – casa sau suma de bani? Regula este că „în 

cazul prestării unei sume de bani în vederea achiziţionării unui bun imobil, obiectul donaţiei va fi 

suma de bani (donatorul nefiind proprietar, nu putea dona imobilul, iar afectaţiunea sumei de bani 

donată pentru cumpărare nu este un caz de subrogaţie reală)”92.  

Tot astfel, „dacă donaţia se realizează prin transcrierea dreptului de proprietate asupra alte 

persoane decît cea care plăteşte preţul imobilului, ceea ce se donează este preţul, şi nu imobilul, dar 

numai dacă donaţia este concomitentă cu plata preţului către vînzător. În schimb, dacă transcrierea se 

face după încheierea vînzării şi plata preţului la care donatarul n-a luat parte, obiectul donaţiei îl 

formează imobilul”93. 

87 Căpăţână Octavian. Titlu gratuit în actele juridice. Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, pag. 23. 
88 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 64. 
89 Ibidem.  
90 Codul Civil al R. M., art. 834 (1). 
91 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 65. 
92 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 127. 
93 Ibidem. 
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Transplantul organelor, ţesuturilor şi celulelor umane, nu poate forma obiect al contractului 

de donaţie, în sensul Codului Civil. Transplanturile de organe, ţesuturi şi celule umane sunt 

reglementate de Legea nr. 42 din  06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane. 

„Prelevarea este posibilă în cazul în care există consimţămîntul persoanei respective înainte de 

decesul acesteia”94. 

„Reducerile, discounturile, cadourile, premiile sau cîştigurile acordate de către agenţii 

economici persoanelor fizice sau persoanelor juridice, de regulă, îşi au motivaţia în promovarea 

vînzărilor, adică urmăresc obţinerea în schimb a unui folos patrimonial, şi nu sunt donaţii”95. Prin 

urmare, acestea nu pot fi obiect al contractului de donaţie. 

„Obiect al contractului de donaţie se consideră a fi atît un drept real (dreptul de proprietate, 

dreptul de uzufruct etc.), un drept de creanţă, cît şi dreptul de proprietate intelectuală transferabil prin 

cesiune (drepturile ce rezultă din invenţii, mărci etc.). Se va considera donaţie şi exonerarea 

donatarului de executarea unei obligaţii faţă de donator, achitarea de către donator a unei datorii a 

donatarului faţă de terţi, fără a exista un raport obligaţional anterior între donator şi donatar, precum 

şi alte cazuri în care patrimoniul donatarului se măreşte efectiv din contul patrimoniului 

donatorului”96. 

 

2.2. Forma şi încheierea contractului de donaţie 
 

Forma contractului constituie acea „condiţie de validitate ce constă în modalitatea de 

exteriorizare a manifestării de voinţă făcută cu intenţia de a crea efectele contractului de donaţie”97. 

Aceasta este cerută de lege pentru a conferi putere juridică oricărui act juridic la care părţile se obligă. 

În cazul donaţiei, legea este destul de maleabilă la acest capitol, în dependenţă de bunul donat, forma 

fiind diferită, de la un caz la altul.  

Din start supunem criticii succesiunea articolelor 828 şi 829, Cod Civil R. M. Primul este 

intitulat Încheierea contractului de donaţie, al doilea fiind trecut sub denumirea de Forma 

contractului de donaţie. Pare lipsită de importanţă la prima vedere această lacună, însă modul de 

abordare a legiuitorului în ceea ce priveşte încheierea contractului de donaţie nu are logică. Ori, mai 

întîi de toate, înainte de a se consimţi la încheierea oricărui act juridic, părţile trebuie să cunoască în 

mod obligatoriu forma respectivului act, după care să treacă la încheierea lui. Forma este o condiţie 

94 Legea nr. 42 din  06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, art. 13 (1). 
95 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
96 Ibidem. 
97 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 103. 
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imperativă, inerentă pentru actul juridic civil. Doar cu respectarea formei se vor putea naşte drepturi 

şi obligaţii, precum şi alte efecte ale acestuia. Prin urmare, dacă se cunoaşte forma contractului de 

donaţie, se va putea încheia respectivul act juridic, ori din raţiunea succesiunii articolelor 828 şi 829 

ale Codului Civil R. M., ar rezulta faptul că înainte de toate se încheie contractul, problema formei 

acestuia fiind ridicată ulterior. Cu titlu de lege ferenda, optez pentru schimbarea ordinii respectivelor 

articole şi în aşa fel încît Forma să fie succedată de Încheierea contractului. 

Forma contractului de donaţie este reglementată de art. 829, Cod Civil R. M., potrivit căruia, 

dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) este prevăzută o anumită formă 

a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru donaţie.  

Spre deosebire de prevederile legale ale Codului Civil R. M. în materie de formă a donaţiei, 

Codul Civil al României instituie în mod obligatoriu forma autentică pentru contractele de donaţie. 

Potrivit art. 1011, Cod Civil român, donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii 

absolute.  

Spre deosebire de legislaţiile celor două ţări, Codul Civil al Federaţiei Ruse (art. 574) este mai 

„generos” la acest capitol, conţinînd anumite facilităţi la capitol formă a donaţiei. Potrivit art. 574 

(1), „donaţia, însoţită de tradiţiunea bunului, poate fi încheiată verbal”, cu excepţia cazurilor cînd: 

a) donatorul este persoană juridică, iar valoarea donaţiei depăşeşte trei mii ruble ruseşti (art. 574, 

alin. 2); 

b) donaţia conţine o promisiune de donaţie în viitor (art. 574, alin. 2); 

c) obiect al contractului de donaţie este un bun imobil. În acest caz, bunului se supune 

înregistrării de stat (art. 574, alin. 3). 

Cu titlu de drept comparat, Codul Civil al Germaniei prevede dispoziţii cu privire la forma 

autentică a donaţiei doar în cazul promisiunii donaţie (art. 518). 

Legislaţia Republicii Moldova este „maleabilă” sub aspectul formei contractului. Spre 

exemplu, dacă pentru vînzarea – cumpărarea terenurilor este prevăzută forma autentică a contractului, 

pentru donaţia acestora se va aplica aceeaşi formă. Excepţia în acest caz este situaţia vînzării – 

cumpărării „terenurilor agricole proprietate privată cu suprafaţa de pînă la 0,25 hectare, atribuite 

conform art. 12 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991”, unde legea nu prevede forma 

autentică98.  

„Contractul de donaţie poate fi încheiat în formă simplă, fie prin întocmirea unui înscris, fie 

într-o formă verbală, dar poate fi cerută şi condiţia autentificării notariale, iar uneori chiar şi 

înregistrarea în registrele de stat”99. 

98 Legea nr. 1308 din  25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 147-149, din 06.12.2001, art. 3 (5). 
99 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 103. 
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Forma contractului de donaţie care conţine o promisiune de donaţie trebuie să fie autentică. 

Potrivit art. 830 (1) Cod Civil R. M., pentru a produce efecte, contractul care conţine promisiunea de 

a transmite în viitor un bun trebuie încheiat în formă autentică. Nerespectarea formei nu afectează 

valabilitatea donaţiei dacă promisiunea este îndeplinită, cu excepţia contractelor care au ca obiect 

bunuri pentru a căror înstrăinare se cere formă autentică.  

Actul autentic este „înscrisul întocmit de un notar public ori de altă autoritate competentă, 

care a fost citit, verificat şi atestat de către acesta în prezenţa părţilor, potrivit procedurii prevăzute de 

lege”100. Forma „ad validitatem este o condiţie de validitate, esenţială şi specială, care constă în 

necesitatea îndeplinirii formalităţilor prestabilite de lege, în lipsa cărora actul juridic civil nu poate fi 

valabil încheiat. Chiar dacă, de regulă, această formă presupune existenţa formei autentice, cele două 

noţiuni nu au acelaşi sens. De exemplu, testamentul poate fi autentic, dar şi olograf, cu condiţia ad 

validitatem de a fi scris în întregime, datat şi semnat de către testator”101. 

Textul de lege de la art. 830 (1) Cod Civil R. M. privind autentificarea obligatorie a 

promisiunii de donaţie vine în contradicţie cu prevederile art. 208 (6) Cod Civil R. M., care prevede 

că „promisiunea de a încheia un act juridic nu trebuie să îmbrace forma cerută pentru acel act”. Pe de 

altă parte legiuitorul instituie totuşi obligativitatea autentificării promisiunii de donaţie în cazurile 

cînd promisiunea are ca obiect „bunuri pentru a căror înstrăinare se cere forma solemnă” (autentică). 

Promisiunea de donaţie dă naştere la obligaţii în sarcina donatorului, de a dona în viitor un anumit 

bun (bunuri), ori pentru nerespectarea acesteia, legiuitorul nu instituie nici un fel de sancţiune şi nici 

nu conferă celeilalte părţi vreun mijloc de garantare a executării acestei obligaţii.  

Potrivit art. 830 (2) Cod Civil R. M., „donatorul este îndreptăţit să refuze îndeplinirea 

promisiunii de a transmite un bun dacă îi este imposibil, ţinînd cont de celelalte obligaţii ale sale, să 

îndeplinească promisiunea fără ca prin aceasta să-şi pericliteze propria întreţinere corespunzătoare 

sau executarea obligaţiilor sale legale de întreţinere a unor alte persoane. Donatarul nu poate cere 

despăgubiri”.  

În cazul refuzului îndeplinirii promisiunii de donaţie, raportul juridic civil este afectat de 

faptul că donatarul nu poate cere despăgubiri, imperativ care reiese din prevederile art. 830 (2), Cod 

Civil R. M. 

Putem observa deci, că legiuitorul protejează în acest caz numai donatorul, nu şi donatarul. 

Trebuie să luăm în considerare şi situaţia în care donatarul ar fi prejudiciat intenţionat de către 

donator, primul neavînd posibilitatea de a cere despăgubiri. 

100 Dicţionar juridic, definiţia actului juridic autentic: http://legeaz.net/dictionar-juridic/act-autentic (accesat: 
02.06.2015). 
101 Noul Cod Civil al României, art. 1014 – Promisiunea de donaţie: http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-1014-
promisiunea-de-donatie-incheierea-contractului-donatia, (accesat: 20 martie 2015). 
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Codul Civil al României spre exemplu, prevede că „în caz de neexecutare din partea 

promitentului, promisiunea de donaţie nu conferă beneficiarului decît dreptul de a pretinde daune-

interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a făcut şi avantajele pe care le-a acordat terţilor în 

considerarea promisiunii” (art. 1014, alin. 2).  

Cu titlu de lege ferenda, optez pentru modificarea art. 830 (2) Cod Civil R. M. şi includerea 

posibilităţii donatarului de a cere despăgubiri de la donator, numai în cazurile cînd donatarul 

demonstrează că i-au fost cauzate prejudicii materiale prin neexecutarea promisiunii de donaţie.  

La fel, optez şi pentru modificarea art. 830 (1) Cod Civil R. M., în colaborare cu art. 208 (6) 

Cod Civil R. M., respectiv schimbarea formei promisiunii de donaţie din autentică în simplă, 

conferindu-i aceeaşi putere de lege ca cea a unui act juridic autentificat. Raţiunea modificării rezidă 

în faptul că legea civilă menţionează la art. 208 (6) faptul că promisiunea de a încheia un act juridic 

nu trebuie să îmbrace forma cerută pentru acel act, deci nu trebuie să fie autentică. La acest capitol s-

ar reduce şi cheltuieli ce ţin de timp şi resurse financiare.  

Încheierea contractului de donaţie este reglementată de Codul Civil al R. M., la art. 828. 

Conform alin. 1 al articolului menţionat, „contractul de donaţie se consideră încheiat în momentul 

transmiterii bunului”. Donaţia este un contract, care este guvernat de principiile şi regulile generale 

în materia actelor juridice. Ca şi oricare alt contract, donaţia presupune o anumită formă, urmată de 

respectarea condiţiilor de validitate a actului juridic.  

Pentru că donaţia este, în primul rînd, un contract, ea trebuie să aibă la bază, acordul de voinţe 

al părţilor. „Deoarece donaţia este şi o liberalitate, acordul părţilor trebuie să exprime voinţa animus 

donandi a donatorului şi acceptarea acesteia de către donatar”102. „Această intenţie justifică mărirea 

unui patrimoniu în detrimentul altuia, constituind cauza ei”103. 

La încheierea oricărui act juridic, inclusiv a contractelor, părţile trebuie să-şi exprime 

consimţămîntul, pentru a putea intra într-un raport juridic. Consimţămîntul este cheia naşterii 

drepturilor şi obligaţiilor între părţi, acesta fiind unul din premisele naşterii drepturilor şi obligaţiilor 

părţilor contractante. 

Avînd în vedere că şi contractele sunt acte juridice, ele nu pot lua fiinţă fără un oarecare acord 

de voinţă, manifestat şi exteriorizat în conformitate cu legea, acesta constînd, potrivit legii civile, în 

„manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic”104. Prin urmare, 

deducem faptul că orice contract se consideră încheiat, dacă s-a manifestat şi exteriorizat 

consimţămîntul, fapt care vine în contradicţie cu prevederile legale în materia încheierii contractului 

de donaţie, prevederi care menţionează că încheierea contractului de donaţie are loc atunci cînd se 

102 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 215. 
103 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte special. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 124. 
104 Codul Civil al R. M., art. 199 (1). 
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transmite bunul, ori părţile pot conveni ca transmiterea bunului să aibă loc la o anumită dată, iar 

contractul să fie deja încheiat. Conform Codului Civil R. M., contractul de donaţie este însoţit de 

transmiterea materială a bunului, transmitere care este, în viziunea mea, o operaţiune accesorie, cea 

principală fiind transmiterea dreptului de proprietate asupra obiectului donaţiei. Acestea fiind spuse, 

consider contractul a fi încheiat în momentul exteriorizării consimţămîntului părţilor contractante şi 

nicidecum din momentul transmiterii bunului. 

„Manifestarea de voinţă a donatarului, în sensul încheierii contractului, se adaugă celei a 

dispunătorului şi împreună dau naştere acordului de voinţă perfect al donaţiei. În absenţa acestui 

acord, donaţia rămîne la stadiul de proiect, de simplă ofertă, iar survenirea unor elemente subiective 

(revocarea ofertei de donaţie) sau obiective (decesul sau incapacitatea ofertantului) determină 

imposibilitatea încheierii contractului”105. 

„Transferul dreptului de proprietate de la donator la donatar operează din momentul realizării 

acordului de voinţe în forma prevăzută de lege pentru încheierea contractului. Disocierea celor două 

momente va opera, în situaţia în care dreptul trebuie reflectat în evidenţele de publicitate imobiliară, 

înscrierea avînd efect constitutiv. Este posibil ca, prin convenţia lor, părţile să amîne acest moment 

al transferului dreptului de proprietate, aşadar, să disocieze încheierea acordului de voinţă de 

producerea efectului principal al acestuia, dar, ca regulă, donaţia este translativă de proprietate din 

chiar momentul încheierii contractului”106. 

De asemenea, prevederile legale potrivit cărora contractul de donaţie se consideră încheiat din 

momentul transmiterii bunului vin în contradicţie şi cu normele legale ale art. 680 Cod Civil R. M., 

care menţionează: „dacă pentru valabilitatea contractului legea stabileşte o anumită formă sau dacă 

părţile au prevăzut o anumită formă, contractul se consideră încheiat în momentul îndeplinirii 

condiţiei de formă”. Prin urmare, dacă ar fi să coroborăm articolul menţionat, cu art. 828 (1) Cod 

Civil R. M., ar rezulta faptul că contractul de donaţie se consideră încheiat din momentul îndeplinirii 

condiţiei de formă cerute de lege, pentru fiecare caz aparte, ori prevederile art. 828 (1) Cod Civil R. 

M. vin în contradicţie cu normele care guvernează materia încheierii contractelor. 

La fel, prevederile care guvernează încheierea contractului de donaţie vin în contradicţie şi cu 

art. 679 (1) Cod Civil R. M., unde se menţionează: „contractul se consideră încheiat dacă părţile au 

ajuns la un acord privind toate clauzele lui esenţiale”. Mai mult ca atît, vin în contradicţie şi cu textul 

de lege de la art. 699 (1), unde se stipulează: „contractul se consideră încheiat în momentul primirii 

acceptului de către ofertant”. Prin urmare, Codul Civil al R. M. reglementează 3 modalităţi de 

încheiere a contractului, care vin în contradicţie una cu alta. Mai mult ca atît, legiuitorul comite o 

105 Comentariile Noului Cod Civil Român: http://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/comentariile-codului-civil-
donatia_extras.pdf, pag. 3 (accesat: 22 martie 2015). 
106 Ibidem. 
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lacună destul de gravă atunci cînd menţionează că donaţia se consideră încheiată în momentul predării 

bunului, ori aceasta este de fapt operaţiunea accesorie, numită şi „tradiţiunea bunului”, care însoţeşte 

cedarea dreptului de proprietate a donatorului către donatar. 

Conform art. 828 (2) Cod Civil R. M., „în cazul în care un bun mobil este transmis fără acordul 

celeilalte părţi, transmiţătorul poate stabili acesteia un termen rezonabil în interiorul căruia trebuie să 

declare că acceptă sau că refuză să accepte donaţia. La expirarea termenului, contractul se consideră 

încheiat dacă cealaltă parte nu a refuzat să accepte donaţia”. 

Prin instituirea acestui drept, donatorul poate sau nu, să fixeze un anumit termen pentru 

acceptarea donaţiei. Pe lîngă faptul că legea civilă nu stabileşte exact ce este un „termen rezonabil”, 

apare întrebarea firească ce face donatarul dacă donatorul nu stabileşte acest termen. Acest caz poate 

fi reglementat de regulile acceptării ofertei fără termen, unde, conform art. 688 (2), Cod Civil R. M., 

se menţionează că „oferta făcută unei persoane absente poate fi acceptată doar pînă în momentul în 

care ofertantul se poate aştepta, în condiţii normale, avînd în vedere mijloacele de comunicare folosite 

de ofertant, la parvenirea răspunsului”.  

Transmiţătorul (adică donatorul) „are dreptul să ceară restituirea bunului în conformitate cu 

regulile privind îmbogăţirea fără justă cauză” (articolul 828, alineat 2, Cod Civil R. M.). 

Conform art. 1389 (1), Cod Civil R. M., „persoana care, fără temei legal sau contractual, a 

dobîndit ceva (acceptant) ca urmare a executării unei prestaţii de către o altă persoană (prestator) sau 

a realizat în alt mod o economie din contul altuia este obligată să restituie acestei alte persoane ceea 

ce a primit sau a economisit. Nu este relevant faptul dacă îmbogăţirea fără justă cauză a avut loc ca 

rezultat al comportamentului uneia dintre părţi, a unui terţ sau ca urmare a unei cauze independente 

de voinţa lor”.  

Potrivit articolului 1392 (1), Cod Civil R. M., „bunul dobîndit fără justă cauză trebuie să fie 

restituit în natură”. Prin urmare, legiuitorul instituie pentru donatar obligaţia de restituire a bunului 

transmis de către donator, în cazul în care primul nu acceptă donaţia în cauză, iar art. 1392 (2), Cod 

Civil R. M., prevede răspunderea donatarului faţă de donator pentru toate lipsurile sau deteriorările 

bunului transmis, inclusiv pentru cele accidentale, care au survenit după ce donatarul a aflat sau 

trebuia să afle despre lipsa justei cauze pentru prestaţia acceptată. Pînă la acest moment, el răspunde 

doar pentru intenţie sau culpă gravă. 

Art. 1393 (1) al Codului Civil R. M. reglementează şi situaţia în care bunul transmis nu poate 

fi restituit în natură. În acest caz, donatarul urmează să restituie donatorului „bunul la preţul din 

momentul dobîndirii, precum şi să-i repare prejudiciile cauzate prin diminuarea ulterioară a preţului 

bunului, dacă nu a restituit preţul imediat după ce a aflat lipsa justei cauze pentru prestaţia acceptată”.  

Donatarul este în drept să ceară de la donator compensarea cheltuielilor utile şi necesare de 

întreţinere şi păstrare a bunurilor, suportate din momentul cînd era obligat să restituie veniturile, luînd 
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în calcul beneficiile pe care le-a obţinut. „Dreptul la compensarea cheltuielilor se pierde în cazul în 

care acceptantul reţine intenţionat patrimoniul susceptibil întoarcerii”107. 

 

2.3. Efectele contractului de donaţie 
 

Efectul translativ al donaţiei îl constituie dreptul care formează obiectul contractului, transmis 

din patrimoniul donatorului în patrimoniul donatarului. Efectul translativ de proprietate este cel mai 

important efect care se naşte în temeiul contractului. Donaţia poate avea ca efect şi „stingerea unui 

drept şi a obligaţiei corelative cum ar fi şi cazul remiterii de datorie”108. Conform art. 662 (1), Cod 

Civil R. M., „obligaţia se stinge dacă creditorul, în baza unei înţelegeri cu debitorul, îl eliberează pe 

acesta de executarea obligaţiei. Remiterea de datorie este totală dacă nu a fost stipulat expres că este 

parţială”. 

Prin efectul translativ, una dintre părţi transmite celeilalte un drept real asupra unui bun care 

îi aparţine. Între părţi, „efectul translativ se produce imediat în puterea contractului, iar faţă de terţi, 

transmisiunea devine opozabilă numai prin îndeplinirea condiţiilor de publicitate reglementate de 

lege”109.  

Principala consecinţă „a efectului translativ o constituie transmiterea dreptului de proprietate 

de la donator la donatar”110. Deşi, prin natura sa, donaţia transmite dreptul de proprietate, este posibil 

ca acesta să fie un alt drept real, sau să fie un drept de creanţă. În acest din urmă caz, operaţia juridică 

se va analiza ca o cesiune de creanţă cu titlu gratuit111, şi nu ca donaţie. Potrivit art. 556 (1), Cod Civil 

R. M., „cesiunea de creanţă va fi cesionată în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel 

de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă”. 

Drepturile şi obligaţiile donatorului. Principala obligaţie pe care, atît legea, cît şi contractul 

o impune este mărirea patrimoniului donatarului, obligaţie care rezultă din prevederile art. 827 (1), 

Cod Civil R. M. De aici decurg şi alte obligaţii puse în sarcina donatorului. Literatura de specialitate 

instituie „obligaţia de predare a bunului” ca fiind obligaţia cea mai importantă, „pusă în sarcina 

donatorului”112. Respectiva obligaţie este caracteristică şi în cazul în care este vorba despre 

promisiunea de donaţie113.  

107 Codul Civil al R. M., art. 1396. 
108 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 168. 
109 Dicţionar juridic: http://legeaz.net/dictionar-juridic/contract-translativ, (accesat: 22 martie 2015). 
110 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 231. 
111 Ibidem. 
112 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 169. 
113 Trofimov Igor. Drept Civil. Contractele civile. Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2004, pag. 104. 
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„Remiterea materială a bunului are semnificaţia transmiterii lui, şi se poate face ulterior 

încheierii contractului”114. 

Potrivit art. 827 (2) Cod Civil R. M., „donatorul este obligat să specifice bunurile care urmează 

a fi predate către donatar”, în cazul cînd primul donează întreg patrimoniul său actual, sau o fracţiune 

din el. Sancţiunea nerespectării acestei obligaţii este nulitatea absolută. În sarcina donatorului cade şi 

obligaţia de a menţiona natura şi întinderea datoriilor sau sarcinilor, în cazul în care contractul de 

donaţie stipulează obligaţia donatarului de a achita datorii sau sarcini care nu există la momentul 

încheierii contractului, obligaţie care rezultă din prevederile alin. 3 al articolului 827, Cod Civil R. 

M. 

Potrivit art. 827 (4), Cod Civil R. M, „donatorul este obligat să nu prevadă în contract predarea 

bunului după decesul acestuia”. Dispunerea de bunuri după decesul persoanei fizice este guvernată 

de materia succesiunilor. 

Conform art. 829 Cod Civil R. M., „dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare 

(înstrăinare) este prevăzută o anumită formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru 

donaţie”. Astfel, donatorul este obligat să respecte forma contractului, în dependenţă de bunul donat. 

„Dacă donaţia conţine promisiunea de transmitere în viitor a unor bunuri, donatorul este 

obligat să respecte forma autentică pentru promisiunea respectivă”115.  

Legiuitorul instituie în sarcina donatorului, obligaţia de a nu dona „în numele persoanelor 

incapabile, cu excepţia donaţiei neînsemnate”116. Codul Civil al R. M. nu reflectă clar viziunea asupra 

donaţiei neînsemnate şi nici nu o defineşte, ceea ce ar duce în eroare. În diferite viziuni, donaţia 

neînsemnată poate avea valori şi semnificaţii la fel de diferite. Mai mult ca atît, legiuitorul nici nu 

stabileşte conţinutul donaţiei neînsemnate, fapt pentru care, se impune, cu titlu de lege ferenda, o 

viziune a legiuitorului în acest sens.  

De asemenea, se instituie obligaţia atît a donatorului, cît şi a soţului sau a rudelor acestuia de 

pînă la gradul patru inclusiv de a nu dona „proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din 

instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare” (art. 832, lit. b, Cod 

Civil R. M.). De asemenea, persoanele juridice cu scop lucrativ au obligaţia de a nu încheia contracte 

de donaţie între ele (art. 832, lit. c, Cod Civil R. M.). Ele au şi obligaţia de a nu dona, în cazul în care 

obiect al donaţiei sunt „valorile mobiliare” (art. 832, lit. d, Cod Civil R. M.). 

Conform art. 834 (1) Cod Civil R. M., „donatorul este obligat de a include în contract 

întinderea sarcinilor sau scopul pe care trebuie să-l realizeze donatarul”. Este o condiţie inerentă, ce 

114 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 231. 
115 Codul Civil al R. M., art. 830 (1). 
116 Idem, art. 832, lit. a). 
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ţine de înţelegerea părţilor, în cazul donaţiei condiţionate. Dacă sarcina sau condiţia nu este stipulată 

în contract, atunci donatorul nu va putea cere de la donatar executarea acestora. 

De asemenea, în sarcina donatorului cade şi obligaţia de a răspunde pentru viciul bunului 

donat. „Datorită caracterului gratuit al contractului, în principiu, donatorul nu are şi obligaţia de a-l 

garanta pe donatar pentru evicţiune sau pentru viciile ascunse”117. Donatarul poate exercita acţiunea 

în garanţie, deoarece donatorul a transmis în favoarea primului, odată cu bunul dăruit, toate drepturile 

legate de acest bun.  

Ca excepţie pentru cele spuse mai sus, „donatorul este obligat să garanteze pentru evicţiune 

dacă trece sub tăcere cu viclenie un viciu al bunului donat” (art. 838, Cod Civil R. M.). Donatorul 

este obligat să despăgubească pe donatar de prejudiciul cauzat astfel. 

Legea nu reglementează răspunderea pentru evicţiune a donatorului în cazul donaţiei 

condiţionate. Dacă donaţia nu este pur gratuită (donaţie cu sarcini), „donatorul răspunde de evicţiune 

în limita valorii sarcinilor, avînd în vedere caracterul oneros şi sinalagmatic pentru acest caz”118.  

Din aceste considerente, propun, cu titlu de lege ferenda, reglementarea cazurilor de 

răspundere pentru evicţiune pentru donaţia condiţionată, legiuitorul instituind în acest fel, un 

instrument juridic de apărare a donatarului în raportul juridic, dar şi pentru o securizare mai complexă 

a circuitului civil. 

Drepturile donatorului. La fel cum există, potrivit Codului Civil al R. M., obligaţia 

donatorului de a mări patrimoniul donatarului, există şi dreptul donatorului de a dona în favoarea 

celui gratificat. Dreptul de a dona este guvernat de regulile care reglementează capacitatea de 

folosinţă şi exerciţiu, avînd în vedere faptul că donatorul doreşte să-şi exercite drepturile sale.  

„Dacă donatorul a transmis un bun mobil fără acordul donatarului, primul are dreptul de a 

stabili un termen de acceptare sau refuz al donaţiei pentru cel de-al doilea”. Acest drept derivă din 

prevederile art. 828 (2) Cod Civil R. M. La fel, donatorul are dreptul să ceară „restituirea bunului în 

conformitate cu regulile privind îmbogăţirea fără justă cauză”, în cazul refuzului donaţiei din partea 

donatarului. 

Dacă donatorul se află în imposibilitate de a îndeplini promisiunea de donaţie, acesta are 

dreptul, conform prevederilor art. 830 (2), Cod Civil R. M., la refuzul îndeplinirii acestei promisiuni, 

„ţinînd cont de celelalte obligaţii ale sale, iar donatarul nu poate cere despăgubiri”.  

Imposibilitatea realizării promisiunii „poate rezulta din reducerea veniturilor, creşterea 

costului vieţii, înrăutăţirea stării sănătăţii, falimentul întreprinzătorului individual, modificarea 

117 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 231. 
118 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 169. 
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statutului stării civile, naşterea obligaţiei de reparare a prejudiciului cauzat, de întreţinere legală, 

etc”119.  

„Renunţarea unilaterală a donatorului la executarea contractului de donaţie pentru alte motive 

decît cele stabilite la art. 830 (2) Cod Civil R. M., oferă dreptul donatarului de a cere despăgubiri în 

baza normelor generale cu privire la răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor”120. 

Donatorul are dreptul să doneze proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituţii 

medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare, dacă este rudă de pînă în gradul 

IV inclusiv, cu donatarul, prevedere care rezultă din art. 832, lit. b), Cod Civil R. M. 

Donatorul are dreptul de a cere nulitatea contractului de donaţie în cazul cînd acesta a fost 

„încheiat în timpul unei maladii prezumate a fi letale pentru donator, iar acesta din urmă s-a 

însănătoşit” (art. 833, Cod Civil R. M.). 

Donatorul are dreptul să ceară „îndeplinirea sarcinii de către donatar”, conform art. 834 (2) 

Cod Civil R. M. Legea conferă dreptul donatorului la revocarea donaţiei pentru ingratitudine (art. 

835, alin. 1, Cod Civil R. M.), precum şi dreptul de a „cere restituirea bunului donat” (art. 835, alin. 

2, Cod Civil R. M.). Conform art. 835 (2), Cod Civil R. M., donatorul „poate” cere restituirea bunului 

donat. Avînd în vedere că donaţia unui bun presupune încheierea unui contract, remiterea materială 

a bunului este operaţiunea juridică accesorie, care urmează actul principal de donaţie. Prin urmare, 

dacă se revocă contractul, se revocă nemijlocit şi obiectul acestuia, adică bunul materialmente donat. 

Dacă se revocă contractul, şi bunul donat nu este cerut înapoi, atunci nu se va cunoaşte soarta acestuia 

din urmă. 

De asemenea, în temeiul art. 836 (1) Cod Civil R. M., donatorul are dreptul să ceară restituirea 

bunului donat de la donatar, atunci „cînd acesta nu mai este în stare să-şi asigure o întreţinere 

corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi”. Conform alin. 2 

al aceluiaşi articol, „cererea de restituire este inadmisibilă cînd donatorul şi-a provocat intenţionat sau 

prin culpă gravă starea de nevoie”. 

Obligaţiile donatarului. Deoarece contractul de donaţie este unilateral, în principiu, 

„donatarul nu are nici o obligaţie faţă de donator”121. Totuşi, „donatarul poate avea (cel mult) o 

obligaţie imperfectă, de recunoştinţă (morală), care, dacă este încălcată, poate duce la revocarea 

donaţiei pentru ingratitudine”122. Prin urmare, donatarul este obligat să nu atenteze la viaţa 

donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia. De asemenea, donatarul este obligat, în temeiul legii, 

să nu comită o altă faptă ilicită faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată a acestuia. Conform 

119 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 66. 
120 Ibidem. 
121 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 232. 
122 Ibidem. 
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Codului Penal al R. M., art. 134 (4), rude apropiate sînt „părinţii, copiii, înfietorii, copiii înfiaţi, fraţii 

şi surorile, bunicii şi nepoţii lor”. 

Dacă donatarul este proprietar, administrator sau lucrător în instituţii medicale, educative, de 

asistenţă socială şi din alte instituţii similare, acesta este obligat să nu accepte donaţii de la terţi, 

imperativ care reiese din prevederile art. 832, lit. b), Cod Civil R. M. 

De asemenea, dacă contractul de donaţie stipulează obligaţia privind susţinerea materială sub 

formă de plăţi periodice, donatarul este obligat la astfel de plăţi, în conformitate cu prevederile legale 

ale art. 831, Cod Civil R. M. „Această obligaţie încetează o dată cu decesul donatorului dacă în 

contract nu este prevăzut altfel”. 

Donatarul este obligat să „îndeplinească sarcina stipulată în contract, ori să realizeze scopul, 

conform înţelegerii contractuale” (art. 834, Cod Civil R. M.). Astfel, „sarcina obligă pe donatar la 

executare”123, ea putînd fi cerută, conform art. 834 (2) Cod Civil R. M., atît de donator, cît şi de 

oricare persoană în al cărei interes este stipulată. Sancţiunea în cazul neîndeplinirii sarcinii este 

revocarea contractului.  

Sarcina nu trebuie să fie imposibilă, ilicită sau imorală, potrivit regulilor generale. „Ea poate 

fi prevăzută fie în favoarea donatorului, fie în favoarea unei terţe persoane, fie în favoarea donatarului 

însuşi (de exemplu, efectuarea unei călătorii de studii). În acest din urmă caz, obligaţia se justifică 

numai dacă donatarul are vreun interes, cel puţin moral, la executarea sarcinii. Altfel, obligaţia 

donatarului faţă de el însuşi nu ar putea avea o existenţă juridică” (decît eventual o condiţie)124. 

Dacă este să ne referim la scopul pe care trebuie să-l îndeplinească donatarul, atunci Codul 

Civil al R. M. menţionează că acesta poate fi şi de utilitate publică. La fel ca şi în cazul sarcinii, 

scopul trebuie să fie posibil de îndeplit, să se încadreze în limitele legalităţii şi să nu depăşească 

bariera moralului. 

„Întrucît donaţia cu sarcini este, în limita sarcinii, un contract sinalagmatic (şi cu titlu oneros), 

în caz de neexecutare intervin efectele specifice contractelor sinalagmatice. Astfel se poate cere 

îndeplinirea prestaţiei care formează obiectul sarcinii cu daune-interese şi donatarul nu ar putea, fără 

consimţămîntul donatorului, deci fără un nou contract, să se elibereze de sarcină, abandonînd bunurile 

dăruite”125. 

În cazul în care „donatorul, după executarea donaţiei, nu mai este în stare să-şi asigure o 

întreţinere corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi”, la 

cererea acestuia, donatarul este obligat să-i restituie bunul donat, în conformitate cu prevederile art. 

836 (1), Cod Civil R. M. 

123 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 170. 
124 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 171. 
125 Ibidem. 
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Drepturile donatarului. Unul dintre drepturile donatorului este de „a primi darul”126, adică 

bunul donat. Acest drept poate fi privit şi ca o condiţie pentru acceptarea donaţiei, condiţie care dă 

naştere şi la efectele juridice specifice donaţiei. 

În cazul în care bunul donat a fost transmis fără acordul donatorului, iar acesta din urmă a 

refuzat primirea donaţiei, acesta este obligat la remiterea bunului către donator, conform art. 828, (2) 

Cod Civil R. M., avînd dreptul să ceară de la donator „compensarea cheltuielilor utile şi necesare de 

întreţinere şi păstrare a bunurilor, suportate din momentul cînd era obligat să restituie veniturile, luînd 

în calcul beneficiile pe care le-a obţinut”, în conformitate cu art. 1396, Cod Civil R. M. 

Conform art. 838, Cod Civil R. M., donatarul are dreptul să ceară despăgubiri de la donator, 

în cazul în care ultimul a donat bunul cu vicii. 

Efectele contractului faţă de terţele persoane. Ca orice contract translativ de proprietate, 

donaţia produce efecte doar între părţile contractante. Astfel, pentru ca donaţia să producă efecte şi 

pentru terţi, „este necesară îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de lege”127. 

În cazul în care bunul donat este un mobil corporal, opozabilitatea se realizează prin 

„transmiterea posesiei bunului respectiv”128. Potrivit art. 314 (1), Cod Civil R. M., „posesiunea 

încetează dacă posesorul a renunţat definitiv şi expres la stăpînirea de fapt a bunului sau pierde în alt 

mod stăpînirea de fapt asupra lui”.  

Dacă obiectul donaţiei este o cesiune de creanţă, „opozabilitatea faţă de terţi se realizează prin 

notificarea debitorului”. „Titularul unei creanţe o poate transmite, fără consimţămîntul debitorului, 

unui terţ dacă aceasta nu contravine esenţei obligaţiei, înţelegerii dintre părţi sau legii. Înţelegerea cu 

debitorul asupra inadmisibilităţii cesiunii produce efecte doar atunci cînd acesta are un interes legitim 

în acest sens” (art. 557, Cod Civil R. M.). Sînt incesibile creanţele privitoare la încasarea pensiei 

alimentare, la repararea  prejudiciului cauzat vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi la alte drepturi 

legate de persoana creditorului” (art. 556, alin. 4, Cod Civil R. M.). 

Cînd obiectul donaţiei este un bun imobil, contractul de donaţie devine opozabil părţilor şi 

terţilor din momentul efectuării modificărilor în Registrul Bunurilor Imobile129. Conform art. 4 (1) 

din Legea nr. 1543 din  25.02.1998 cu privire la cadastrului bunurilor imobile, subiecţi ai înregistrării 

sînt „proprietarii de bunuri imobile şi alţi titulari de drepturi patrimoniale: cetăţeni ai Republicii 

Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, persoane juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii 

internaţionale, Republica Moldova, unităţile ei administrativ-teritoriale, state străine. Obiecte ale 

126 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 67. 
127 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 232. 
128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
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înregistrării sînt bunurile imobile, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra lor” (art. 4, 

alin. 2). 

Legea în cauză menţionează faptul că bunurile imobile şi drepturile asupra lor sunt supuse 

înregistrării obligatorii, iar înregistrarea bunului imobil şi a drepturilor asupra lui „se efectuează 

exclusiv de către organul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil” (art. 5).  

  

40 
 



CAPITOLUL III. REVOCAREA, REZOLUŢIUNEA ŞI NULITATEA 

CONTRACTULUI DE DONAŢIEI 
 

3.1. Revocarea contractului de donaţie 
 

Deşi Codul Civil al R. M. nu o menţionează, contractul de donaţie are caracter irevocabil. 

„Odată încheiat, contractul de donaţie poate fi desfăcut doar prin acordul părţilor”130. 

„Irevocabilitatea ce guvernează donaţia este menită, pe de o parte, să atragă atenţia donatorului asupra 

importanţei actului pe care acesta îl face către donatar, şi pe de altă parte, să-i asigure o protecţie 

adecvată dreptului de proprietate, obţinut gratuit de către donatar”131. „Garanţia irevocabilităţii este 

că donatarul nu poate fi în permanenţă ameninţat cu posibilitatea revocării contractului din partea 

donatorului”132. 

„Irevocabilitatea donaţiei reprezintă o garanţie şi în raporturile donatarului cu terţii, atunci 

cînd obiectul raportului juridic este bunul donat”133. Părţile la fel, „pot stipula în contract, cu 

respectarea principiului irevocabilităţii, anumite clauze (condiţii) care pot duce la desfiinţarea 

contractului de donaţie”134. 

Cu toate că prin esenţa sa, donaţia presupune ca bunul donat să nu mai poată fi întors în 

patrimoniul donatorului, legea civilă stabileşte însă anumite condiţii în care, atît actul juridic, cît şi 

bunul donat să fie revocat, rezoluţionat şi respectiv, restituit în patrimoniul donatorului.  

Revocarea donaţiei pentru ingratitudine. Ingratitudinea „presupune condiţia donatarului de 

nesocotire brutală a obligaţiei sale de recunoştinţă faţă de donator”135. 

Conform art. 835, Cod Civil R. M., „donaţia poate fi revocată în caz de ingratitudine din partea 

donatorului”. Ingratitudinea poate fi manifestată sub forma unui atentat la viaţa donatorului sau a unei 

apropiate a acestuia, ori comiterea oricărei fapte ilicite faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată a 

acestuia, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată.  

Cu titlu de drept comparat, Noul Cod Civil136 al României prevede că ingratitudinea poate lua 

forma: 

a) Unui atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui său; 

130 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 68. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 175. 
135 Costin N. Mircea, Costin C. Mircea. Dicţionar de drept civil. Volumul II. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pag. 
403.  
136 Noul Cod Civil al României, art. 1023. 
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b) Neinformării donatorului, în cazul în care donatarul ştia despre un posibil atentat din partea 

terţilor; 

c) Dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator; 

d) Dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în 

limita valorii actuale a bunului donat, ţinîndu-se însă seama de starea în care se afla bunul la 

momentul donaţiei. 

Codul Civil al R. M. defineşte, la art. 835 (1) situaţiile de revocare a donaţiei ca fiind situaţii 

care „atestă o ingratitudine gravă”. Din punctul meu de vedere, cazurile în care donaţia este revocată 

deja reprezintă o „ingratitudine gravă” faţă de donator, şi prin urmare, nu mai este necesar să se 

evidenţieze sintagma de „ingratitudine gravă”.  

Donaţia este un contract generator de obligaţie legală de recunoştinţă137. Avînd în vedere 

faptul că la capitolul revocare a donaţiei, legiuitorul stabileşte clar cazurile de desfacere unilaterală a 

contractului de donaţie, acesta nu menţionează despre revocarea pe motiv de nerecunoştinţă a 

donatarului faţă de donator. Mai mult ca atît, Codul Civil nici nu stipulează expres obligaţia legală de 

recunoştinţă în cazul donaţiei. Pe lîngă cele menționate, Codul Civil al R. M. nu stabileşte expres 

conţinutul obligației de recunoștință, ce ar trebui să facă donatarul pentru ca să-şi execute această 

obligaţie şi nici nu stabileşte timpul în care obligaţia de recunoştinţă ar opera în timp şi spaţiu. Această 

idee serveşte şi un punt de plecare pentru o eventuală lege ferenda.  

Se susţine ideea potrivit căreia „donatarul trebuie să se abţină de la săvîrşirea unor fapte ilicite 

în adresa donatorului”138.  

Aşa cum susţine doctrina139, dar şi Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova în 

hotărîrea ei explicativă140, „nu este necesară existenţa unei sentinţe penale definitive care să constate 

tentativa de omor sau omorul, pentru revocarea donaţiei fiind suficient ca instanţa să constate prin 

probe veridice voinţa (intenţia) donatarului de a-l ucide pe donator sau pe rudele apropiate ale 

acestuia”141. Fiind constatat atentatul la viaţa donatorului, se constată nemijlocit şi una dintre formele 

ingratitudinii.  

Într-o altă opinie, dacă avem o sentinţă definitivă de condamnare a donatarului, avem 

certitudinea „legală” asupra atentării la viaţa donatorului, şi doar în aceste condiţii s-ar putea cere şi 

137 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 68. 
138 Ibidem. 
139 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 236. 
140 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
141 Motică Radu, Moţiu Florin. Contracte civile speciale. Teorie şi practică judiciară. Editura Lumina Lex. Bucureşti, 
2000, pag. 75. 
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revocarea donaţiei pentru ingratitudine. În caz contrar, am fi în prezenţa încălcării unuia dintre 

principiile procesului penal, şi anume prezumţia nevinovăţiei, care spune că „persoana acuzată de 

săvîrşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, 

într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, 

şi nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă”142.  

Atentatul la viaţa donatorului, se manifestă prin voinţa donatarului de a lipsi de viaţă pe 

donator sau pe cineva din rudele lui apropiate.  

„Omorul donatorului în legitimă apărare nu constituie o cauză de revocare a contractului de 

donaţie. La fel este şi cazul în care donatarul este lipsit de discernămînt în momentul comiterii 

atentatului”143. În adaos la această opinie doctrinară, pot adăuga faptul că fapta comisă într-o situaţie 

care înlătură caracterul penal al faptei, de asemenea nu constituie temei pentru revocarea donaţiei. 

Caracterul ingrat al acţiunii ilicite în acest caz este absorbit de unul dintre cazurile ce elimină 

caracterul penal al faptei, în conformitate cu art. 35 al Codului Penal R. M. 

„Revocarea contractului de donaţie pentru ingratitudine constituie o retractare a contractului 

pentru cauzele stabilite expres şi exhaustiv la art.835 (1), Cod Civil R. M”144.  

Revocarea donaţiei pentru ingratitudine avînd ca bază săvîrşirea de către donatar a unei fapte 

ilicite faţă de donator sau de rudele apropiate ale acestuia, reprezintă un alt instrument juridic de 

protecţie a celui ce a donat. Avînd în vedere că legea civilă nu menţionează exhaustiv lista faptelor 

ilicte, aceasta lărgeşte cercul de fapte prohibite de lege. Prin urmare, la capitolul faptă ilicită putem 

atribui „oricare forme de agresiuni fizice manifestate în adresa sănătăţii sau integrităţii corporale a 

donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, sau forme de agresiuni psihice, care pot consta în 

injurii, insulte, calomnii, jigniri, etc”145.  

Avînd în vedere că donaţia este o acţiune strict personală, iar donaţia este un contract care este 

încheiat doar între părţile contractante, revocarea donaţiei pentru ingratitudine ar trebui să opereze 

doar în raport cu subiecţii actului juridic, rudele apropiate ale donatorului ar avea în acest caz doar 

calitatea de terţi la contract, şi prin urmare, nu ar trebui incluşi în cercul de subiecţi în ai căror adresă 

s-a înfăptuit vreo acţiune faptă ilicită, aceştia avînd la dispoziţie instrumente de apărare, puse la 

dispoziţie de legea civilă, contravenţională sau penală.  

142 Codul de Procedură Penală al R. M., din 14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial: 07.06.2003, art. 8 (1). 
143 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 237.  
144 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
145 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 68. 
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Unul dintre temeiurile legale pentru revocarea donaţiei pentru ingratitudine este şi cazul în 

care donatarul refuză neîntemeiat de a oferi donatorului întreţinerea datorată. Se are în vedere situaţia 

în care „donatorul datorează întreţinerea în conformitate cu legea (Titlul IV din Codul Familiei R. 

M.), pentru că, în caz contrar, dacă ar exista o clauză contractuală de întreţinere, nu am mai fi în 

prezenţa contractului de donaţie, ci a celui de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă”146.  

Se consideră că „ţine de obligaţia de recunoştinţă a donatarului întreţinerea donatorului, în 

limita valorii bunului donat, şi doar în cazul în care cel ce a donat nu dispune de mijloace proprii de 

întreţinere. Refuzul de a oferi întreţinerea datorată se va considera în cazul în care donatorul a cerut 

întreţinere de la donatar, iar acesta, deşi dispunînd de mijloace suficiente, nu a acordat-o, fără vreo 

justificare temeinică”147.  

Dacă donatorul are rude sau alte persoane care datorează obligaţie de întreţinere în baza legii 

sau în baza unui contract, acesta nu va putea cere de la donatar executarea obligaţiei de întreţinere.  

Acţiunea în revocare pentru ingratitudine are caracter de pedeapsă civilă, fiind caracterizată 

prin următoarele: 

a) „Este o acţiune strict personală şi deci poate fi intentată numai de către donator. Acţiunea în 

revocare nu poate fi exercitată de către creditorii donatorului, şi nici de către moştenitorii 

acestuia”148. Conform art. 835 (3), Cod Civil R. M., „revocarea donaţiei poate fi făcută doar 

în decursul unui an din momentul în care cel îndreptăţit să revoce a luat cunoştinţă de motivul 

de revocare”. 

b) Fiind vorba de aplicarea unei pedepse pentru donatar, donatorul îl poate ierta. Iertarea se 

prezumă dacă a trecut un an din momentul săvîrşirii faptei ilicite, fără ca înăuntrul acestui 

termen să fi cerut revocarea. Acest termen nu este unul de prescripţie, ci unul de decădere, 

bazat pe o prezumţie legală149. 

c) „Acţiunea în revocare nu produce efecte retroactive faţă de terţi, ceea ce înseamnă că 

drepturile dobîndite de terţi (fie şi cu titlu gratuit) înainte de intentarea acţiunii sau, în cazul 

imobilelor, înainte de efectuarea publicităţii cererii de revocare, rămîn neatinse”150.  

d) „Acţiunea de revocare a donaţiei nu poate fi înaintată contra moştenitorilor donatarului, nici 

de moştenitorii donatorului împotriva donatarului, cu excepţia cazului cînd donatorul a 

decedat pînă la expirarea termenului de un an” (art. 835, alin. 4, Cod Civil R. M.). 

146 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
147 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 69. 
148 Deak Francisc. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Editura Actami, Bucureşti, 1999, pag. 177. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
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„În relaţiile dintre părţile contractului de donaţie, revocarea pentru ingratitudine produce un 

efect retroactiv. Donaţia se consideră inexistentă, donatarul fiind obligat să restituie bunul donat”151, 

deşi Codul Civil menţionează la art. 835 (2) că se „poate” cere restituirea bunului donat.  

O propunere de lege ferenda în acest sens ar fi modificarea art. 835 (2), şi includerea expresă 

a obligaţiei donatarului de a preda bunul donat în proprietatea donatorului, după revocare. 

În situaţia în care „bunul nu mai există în natură, sau dacă acesta a fost înstrăinat, donatarul 

va putea fi obligat la achitarea valorii respectivului bun, în conformitate cu normele care guvernează 

îmbogăţirea fără justă cauză”152.  

Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii. În temeiul art. 834 (3), Cod Civil R. M., 

„dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina, donatorul poate revoca donaţia”. „Revocarea donaţiei în 

acest caz produce aceleiași efecte ca şi în cazul rezoluţiunii contractelor sinalagmatice”153. Revocarea 

donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii va opera în temeiul unei declaraţii scrise în adresa donatarului. 

În caz de litigiu, instanţa de judecată va decide asupra revocării donaţiei.  

De remarcat faptul că art. 834 (3) reglementează doar revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea 

sarcinii de către donatar, dar nu reglementează şi situaţia în care scopul (care poate fi şi de utilitate 

publică) nu este realizat de către acesta. Ne referim la situaţia în care donatarul, deşi putea, era capabil 

şi dispunea de toate resursele pentru atingerea scopului menţionat, nu l-a realizat.  

Prin analogia legii (art. 5, Cod Civil R. M.), odată ce în cazul neîndeplinirii sarcinii, donatorul 

poate cere revocarea donaţiei, atunci şi în cazul nerealizării scopului acesta are temei pentru 

desfacerea contractului de donaţie. Codul Civil însă nu reglementează expres această situaţie. Prin 

urmare, dacă donatarul nu a realizat scopul indicat în contractul de donaţie, atunci donatorul nu are 

un mijloc legal de a cere apărarea intereselor sale la contract. 

Cu titlu de lege ferenda, optez pentru operarea de modificări în art. 834 (3) şi reglementarea 

situaţiei în care donatarul nu realizează scopul indicat în contract.  

În cazul „revocării donaţiei pentru neexecutarea sarcinii, drept de a înainta acţiunea în 

revocare o au donatorul şi creditorii acestuia, prin intermediul acţiunii oblice”, în temeiul art. 599, 

Cod Civil R. M. La fel, succesorii legali, care vor beneficia de efectele revocării, au şi ei dreptul de a 

cere revocarea donaţiei în acest caz.  

151 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 69. 
152 Брагинский Михаил Исаакович, Витрянский Василий Владимирович. Договорное право. Книга вторая. 
Договоры о передаче имушества. Статут, Москва, 2000, стр. 378. 
153 Bloşenco Andrei. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Editura Cartdidact, Chişinău, 2003, pag. 50. 
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Dacă „sarcina a fost instituită în favoarea unui terţ, acesta nu poate cere revocarea donaţiei, ci 

doar realizarea sarcinii”, în conformitate cu prevederile art. 834 (2), Cod Civil R. M154. În acest caz, 

2revocarea va produce efectele stipulate de art. 738, Cod Civil R. M”155. 

În doctrina de specialitate s-a afirmat că „în cazul neexecutării sarcinii, donatorul poate cere 

justiţiei executarea silită a obligaţiei cu daune-interese”156, sau „rezoluţiunea contractului”157. 

Cu titlu de drept comparat, legislaţia civilă a României prevede şi situaţia de revizuire a 

condiţiilor şi sarcinilor. Potrivit art. 1006, Noul Cod Civil Român, atunci cînd, după încheierea 

donaţiei, din cauza unor situaţii imprevizibile şi neimputabile beneficiarului, îndeplinirea condiţiilor 

sau executarea sarcinilor care afectează contractul a devenit extrem de dificilă ori excesiv de 

oneroasă, donatarul poate cere revizuirea sarcinilor sau a condiţiilor.  

Acest lucru nu este reglementat de legislaţia civilă a R. M. Consider ar fi necesară legiferarea 

unor norme care să legalizeze această situaţie, cu toate că în cadrul donaţiei care prevede îndeplinirea 

unei sarcini sau realizarea unui scop, părţile pot conveni şi revizuirea sarcinii sau scopului. 

Revocarea promisiunii de donaţie. Codul Civil al R. M. nu reglementează situaţia în care 

donatorul ar revoca promisiunea de donaţie făcută donatarului. Cu titlu de drept comparat, legislaţia 

civilă a României prevede la art. 1022 (1) al Noului Cod Civil că „promisiunea de donaţie se revocă 

de drept dacă anterior executării sale se iveşte unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine”. 

Conform normelor alin. 2 ale aceluiaşi articol, „promisiunea de donaţie se revocă de drept şi atunci 

cînd, anterior executării sale, situaţia materială a promitentului s-a deteriorat într-o asemenea măsură 

încît executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasă pentru acesta ori promitentul a devenit 

insolvabil”. 

Conform legislaţiei civile a R. M. donatorul poate doar refuza îndeplinirea promisiunii de 

donaţie dacă executarea acesteia devine imposibilă, acesta fiind unicul caz de revocare, însă 

legiuitorul nu tratează şi situaţia în care fiind făcută promisiunea de donaţie, donatarul comite unul 

dintre faptele prevăzute la revocarea donaţiei pentru ingratitudine. Nefiind reglementată juridic, 

această situaţia poate da naştere la multe controverse în practica aplicării legislaţiei civile în materia 

donaţiilor, din care cauză, sunt de părerea că legiuitorul tratează lacunar materia donaţiilor.   

Din aceste considerente, cu titlu de lege ferenda, optez pentru modificarea art. 830, Cod Civil 

R. M. şi legiferarea situaţiei de revocare a promisiunii de donaţie, exact ca şi în cazul legislaţiei civile 

româneşti.  

154 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 70. 
155 Ibidem. 
156 Stănciulescu Liviu. Curs de Drept Civil. Contracte. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 235. 
157 Stoica Valeriu. Rezoluţiunea şi rezilirea contractelor civile. Editura All, Bucureşti, 1997, pag. 73. 
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3.2. Rezoluţiunea contractului de donaţie 
 

Rezoluţiunea, este acea sancţiune ce constă în „desfiinţarea retroactivă a unui contract 

sinalagmatic cu executare uno ictu, în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor de către una dintre 

părţi”158. 

Conform prevederilor legale aplicabile în materia donaţiilor, Codul Civil al R. M. prevede 

expres doar un singur caz în care se aplică rezoluţiunea contractului de donaţie. Ea operează în cazul 

stării de nevoie a donatorului, fiind reglementată la art. 836 Cod Civil R. M. 

Conform art. 836 (1) Cod Civil R. M., „dacă donatorul, după executarea donaţiei, nu mai este 

în stare să-şi asigure o întreţinere corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de 

întreţinere faţă de terţi, poate cere de la donatar restituirea bunurilor donate pe care acesta le mai 

posedă”.  

Datorită faptului că rezoluţiunea în cazul stării de nevoie este cerută după ce contractul de 

donaţie a fost executat şi donatarul a devenit titularul dreptului de proprietate asupra bunului donat, 

legea limitează efectele acesteia doar la restituirea bunului donat pe care donatarul „le mai posedă”, 

prevederile art. 738, Cod Civil R. M. nefiind aplicabile în acest caz159. 

Prin urmare, dacă bunul donat nu mai există în natură, restituirea acestuia devine imposibilă, 

rezoluţiunea contractului în acest caz fiind inadmisibilă, donatorul neavînd temei legal pentru a cere 

despăgubiri în această situaţie. Rezoluţiunea nu comportă nici un efect asupra terţilor care deţin 

dreptul asupra bunului donat, neinteresînd aici dacă bunul a fost transmis cu titlu oneros sau gratuit.  

În acest sens, o propunere de lege ferenda ar fi ca în cazul inexistenţei bunului în natură, 

donatorul să poată cere restituirea echivalentului bănesc a bunului donat, ţinînd cont de posibilităţile 

financiare ale donatarului, şi numai în condiţia în care acest lucru nu înrăutăţeşte starea de întreţinere 

a donatarului şi nici nu afectează obligaţia legală de întreţinere a acestuia faţă de terţi.  

„În cazul grevării bunului cu drepturi ale terţilor, donatorul va accepta restituirea bunului, fără 

a putea cere despăgubiri”160.  

Conform art. 836 (2) Cod Civil R. M., cererea de restituire este inadmisibilă cînd donatorul 

şi-a provocat intenţionat sau prin culpă gravă starea de nevoie.  

158 Dicţionar juridic: http://legeaz.net/dictionar-juridic/rezolutiune (accesat: 10 aprilie 2015). 
159 Chibac Gheorghe, Băieşu Aurel, Rotari Alexandru, Efrim Oleg. Drept Civil: Contracte şi succesiuni. Vol. III. Editura 
Cartier, Chişinău, 2010, pag. 70. 
160 Idem, pag. 71. 
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„Cele două condiţii de rezoluţiune: starea de imposibilitate de a-şi asigura întreţinerea 

corespunzătoare şi starea de imposibilitate de a îndeplini obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi, 

pot constitui motive de admitere a acţiunii numai în cazul în care acestea coexistă”161. 

„Titularul acţiunii în rezoluţiune este donatorul, precum şi creditorul obligaţiei de întreţinere 

a donatorului în situaţia în care temeiul invocat în acţiune este cel al imposibilităţii executării 

obligaţiei de întreţinere”162.  

La capitolul „stare de nevoie” putem vorbi de situaţiile în care veniturile donatorului nu sunt 

suficiente pentru ca acesta să-şi asigure traiul, dar şi să-şi onoreze creanţele de întreţinere legală în 

legătură cu ale persoane, precum şi alte cazuri care nu permit donatorului să-şi asigure un minim de 

existenţă. 

„Starea de nevoie determină rezoluţiunea contractului de donaţie numai dacă a intervenit de 

la sine, fără ca donatorul să şi-o fi provocat în mod intenţionat sau prin culpă gravă, în caz contrar 

instanţa urmînd să respingă acţiunea conform art. 836 (2) Cod Civil R. M”163. Un exemplu de 

„provocare intenţionată” a stării de nevoie este cazul în care „donatorul a înstrăinat sursele sale de 

venit, conştientizînd că va ajunge la starea de nevoie şi urmărind acest scop”164. 

Constituie „culpă gravă” cazul în care, din imprudenţă sau din neatenţie, fără a urmări scopul 

provocării stării de nevoie, dar pe care a prevăzut-o sau trebuia să o prevadă, donatorul a ajuns în 

stare de nevoie. Drept exemplu poate servi situaţia în care „donatorul săvîrşeşte o infracţiune din 

culpă, consecinţele condamnării penale reflectîndu-se în starea de nevoie în care ajunge donatorul”165. 

De menţionat faptul că rezoluţiunea contractului de donaţie intervine şi în cazul neexecutării 

clauzelor contractuale a donaţiei condiţionate. Cu toate că în Codul Civil al R. M., la art. 834 (3) se 

menţionează expres că în acest caz intervine revocarea contractului, aceasta este de fapt o „rezoluţiune 

a actului juridic, care va fi reglementată în acest caz de prevederile art. 709 – 711 şi 733 – 746 ale 

Codului Civil R. M., cu efectele menţionate la art. 738, Cod Civil R. M”166. 

„Titulari ai acţiunii sînt donatorul şi succesorii acestuia, precum şi creditorii donatorului în 

temeiul art. 599 Cod Civil R. M. Terţul beneficiar al sarcinii nu este titular al acţiunii, nefiind parte 

contractuală, însă ultimul va putea solicita conform art. 722 Cod Civil R. M., executarea sarcinii 

inserate în contractul de donaţie în favoarea sa”167. 

161 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
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3.3. Nulitatea contractului de donaţie 
 

La fel ca şi oricare alt act juridic, şi contractul de donaţie este guvernat de instituţia nulităţii, 

care, dă naştere la unele efecte juridice, în conformitate cu legea.  

În conformitate cu art. 833, Cod Civil R. M., „contractul de donaţie încheiat în timpul unei 

maladii prezumate a fi letale pentru donator, urmată de însănătoşirea acestuia, poate fi declarat nul la 

cererea donatorului”.  

Prin maladii letale se înţeleg acele boli patologice, care, în mod inevitabil, afectînd organismul 

uman, duce la decesul acestuia. Prezumarea „caracterului letal al maladiei trebuie fundamentată din 

punct de vedere medical, şi nu doar bănuită de donator sau alte persoane”168. 

Titularul „acţiunii este exclusiv donatorul, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, 

termenul curgînd de la data la care donatorul s-a însănătoşit în măsura în care a fost înlăturat riscul 

letalităţii bolii. Alte persoane interesate (de ex.: rudele) nu vor putea cere declararea nulităţii 

contractului” în baza art. 833 Cod Civil R. M169.  

În rezultatul declarării nulităţii contractului, vor surveni consecinţele stipulate la art. 219, Cod 

Civil R. M. Astfel, „contractul de donaţie va înceta cu efect retroactiv din momentul încheierii. Dacă 

din conţinutul său rezultă că poate înceta numai pentru viitor, actul juridic nu va produce efecte pentru 

viitor. Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul, iar în cazul 

imposibilităţii de restituire, este obligată să plătească contravaloarea prestaţiei. Partea şi terţii de bună-

credinţă au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul juridic nul. Dacă, pînă la pronunţarea 

hotărîrii judecătoreşti, donatorul decedează, contractul nu va fi declarat nul”170. 

Contractul de donaţie va fi lovit de nulitate absolută şi în cazurile de inadmisibilitate ale 

acesteia, cazuri care le regăsim la art. 832, Cod Civil R. M. Nulitatea absolută în aceste situaţii va fi 

guvernată de prevederile art. 220 (1), Cod Civil R. M. pentru motivul că actul juridic contravine 

normelor imperative ale legii.  

De menţionat că inadmisibilitatea donaţiei poate fi relevată şi din conţinutul altor legi, cum ar 

fi „restricţia de a primi daruri de către funcţionarii publici”, stabilită la art.11 alin.(3) lit. f) din Legea 

serviciului public nr.443/1995, „aplicabilă faţă de contractele de donaţie încheiate pînă la 

168 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
169 Ibidem. 
170 Ibidem. 
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31.12.2008”, şi la „art. 11 al Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 

22.02.2008, aplicabile faţă de contractele de donaţie încheiate începînd cu 01.01.2009”, etc171. 

Fiind un contract ce se încheie inter vivos, donaţia poate produce efecte numai între vii, şi 

nicidecum donaţia nu poate fi un act pentru cauză de moarte, ultimul caz fiind reglementat de instituţia 

succesiunilor. Prin urmare, „contractul de donaţie care prevede predarea bunului după decesul 

donatorului va fi lovit de nulitate absolută”, aşa cum prevede art. 827 (4), Cod Civil R. M. 

În ceea ce priveşte forma contractului de donaţie, conform art. 829 CC, aceasta depinde de 

bunul ce constituie obiect al contractului. „Dacă pentru eventuala vînzare a bunului donat este 

necesară respectarea unei anumite forme a contractului, aceeaşi formă se va aplica şi donaţiei. De 

exemplu, contractele de donaţie a terenurilor, precum şi a imobilelor amplasate pe aceste terenuri, 

conform art.3 alin.(4) din Legea nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare 

a pămîntului, se încheie în forma autentică, indiferent de valoarea obiectului contractului”172. 

Nerespectarea acestei forme se sancţionează cu nulitatea absolută a actului juridic încheiat. 

„Nu poate fi invocat în calitate de temei al nulităţii contractului de donaţie a bunului imobil 

înregistrat la O.C.T. conform art. 321 (2) Cod Civil R. M., sau neînregistrat încă la O.C.T., dar 

autentificat notarial, faptul că imobilul nu a fost transmis donatarului conform art. 828 (1) Cod Civil, 

deoarece regula considerării contractului de donaţie ca fiind încheiat în momentul transmiterii bunului 

este generală, regulile aplicabile imobilelor sub acest aspect fiind speciale şi de aplicabilitate 

prioritară”173. 

Donaţia condiţionată va fi lovită de nulitate absolută atunci cînd condiţia contravine „legii, 

ordinii publice şi bunelor moravuri sau a cărei îndeplinire este imposibilă. În acest caz, se vor aplica 

prevederile” art. 235 (1) Cod Civil R. M.  

De asemenea, condiţia a cărei „survenire sau nesurvenire depinde de voinţa părţilor actului 

juridic este nulă”. „Actul juridic încheiat sub o astfel de condiţie este nul”, aşa cum se menţionează 

la art. 235 (2) Cod Civil R. M. 

Dacă donaţia, sau unele prevederi contractuale ale acesteia contravin normelor imperative ale 

legii, contractul de donaţie va fi lovit de nulitate absolută, în conformitate cu prevederile art. 220 (1) 

Cod Civil R. M. „Contractul de donaţie încheiat cu intenţia de a nu produce efecte juridice”, va fi şi 

el declarat nul, conform dispoziţiilor art. 221, Cod Civil R. M. La fel şi în cazul în care contractul a 

fost încheiat de o persoană fără capacitate de exerciţiu.  

171 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de donaţie şi de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, din 30.03.2009, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag. 7. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
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Contractul de donaţie va fi lovit de nulitate şi în cazul în care acesta a fost încheiat de către un 

minor „în vîrstă de la 14 la 18 ani sau de o persoană limitată în capacitatea de exerciţiu fără acordul 

părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului, dacă acest acord este cerut de lege” (art. 224, alin. 1, Cod 

Civil R. M.) 

Contractul de donaţie încheiat de o „persoană cu capacitate de exerciţiu deplină într-un 

moment în care nu putea să conştientizeze acţiunile sale ori să le dirijeze poate fi declarat nul de 

instanţa de judecată, la cererea părţii interesate”, în conformitate cu prevederile art. 225, Cod Civil 

R. M. 

Potrivit art. 226, Cod Civil R. M., „în cazul în care atribuţiile persoanei privind încheierea 

actului juridic sînt limitate prin contract, iar împuternicirile organului persoanei juridice – prin actul 

de constituire, în comparaţie cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele deduse din circumstanţele 

în care se încheie actul juridic, acesta, încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate fi declarat nul 

numai în cazul în care se demonstrează că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre limitări”.  

De asemenea, contractul de donaţie va fi lovit de nulitate absolută şi în cazurile cînd 

consimţămîntul a fost afectat de careva vicii, cum ar fi: 

a) Eroarea (art. 227, Cod Civil R. M.); 

b) Dolul (art. 228, Cod Civil R. M.); 

c) Violenţa (art. 229, Cod Civil R. M.); 

d) Leziunea (art. 330 Cod Civil R. M.). 

Este nul contractul de donaţie dacă acesta a fost „încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre 

reprezentantul unei părţi şi cealaltă parte” (art. 231, Cod Civil R. M.).  

Persoana lezată are dreptul „să ceară anularea actului juridic pentru temeiurile stipulate la art. 

227, 228 şi 230, Cod Civil R. M., în termen de 6 luni de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre 

temeiul anulării”. Pentru cazul reglementat de art. 229, Cod Civil R. M., „cererea de anulare poate fi 

depusă în termen de 6 luni de la data cînd a încetat violenţa”. 
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Concluzii şi recomandări 
 

Aşa cum enunţat anterior, fiind o veritabilă liberalitate, contractul de donaţie este trecut la 

capitolul moduri de dobîndire a proprietăţii private. În urma celor studiate şi analizate, am observat 

mai multe lacune de reglementare a contractului de donaţie, prin prisma actualului Cod Civil al R. M. 

Acestea ridică mai multe semne de întrebare iar în opinia mea, legiuitorul ar trebui să opereze 

modificări pentru a evita acest gen de aspecte lacunare.  

Donaţia este un contract care operează în timpul vieţii, conform expresiei latine inter vivos. 

El nu poate da naştere la efecte juridice mortis causa, această din urmă situaţie fiind reglementată de 

către materia succesiunii legale sau testamentare. La fel, putem concluziona în favoarea opiniei 

conform căreia transplantul organelor, ţesuturilor şi celulelor umane nu este o donaţie, şi prin urmare 

nu este guvernat de reglementările în materie de donaţie, acest domeniu fiind reglementat de o lege 

specială în vigoare. 

O altă concluzie pe care o putem desprinde din intenţia de a gratifica este că, fiind un contract 

de adeziune, cel ce acceptă donaţia se „supune” intenţiei donatorului. Prin urmare, donatarul este ţinut 

şi el la manifestarea consimţămîntului în acest caz. Aceasta poate fi tratată şi ca o obligaţie pentru cel 

ce acceptă donaţia, întrucît lipsa consimţămîntului donatarului face ca donaţia să nu opereze nici de 

jude şi nici de facto.  

Donaţia nu trebuie confundată nici cu filantropia, cea din urmă situaţie fiind şi ea reglementată 

de o lege aparte. Spre deosebire de donaţie, care poate fi şi necondiţionată, filantropia este mereu 

legată de anumite condiţii care trebuie îndeplinite. Aşa cum am arătat şi mai sus, scopul filantropiei 

rezultă expres din legea care guvernează această materie, pe cînd în cazul donaţiei, scopul poate fi 

divers, chiar şi de utilitate publică, aşa cum menţionează Codul Civil al R. M. 

În urma analizei legislaţiei în vigoare, a celei străine, dar şi a diferitelor surse de specialitate 

din domeniu, am formulat o definiţie personală a contractului de donaţie, conform căreia donaţia 

reprezintă contractul prin care o parte, numită donator, înstrăinează, cu titlu gratuit, irevocabil, după 

caz, sub condiţie, o parte din patrimoniul său, ori întregul său patrimoniu, în proprietatea unei alte 

persoane, numită donatar. 

Am considerat oportun să evidenţiez asupra prohibiţiilor impuse de lege în materia donaţiei. 

Cu titlu de recomandare, dar şi o eventuală lege ferenda, optez pentru lărgirea cercului de persoane 

care nu pot dona în situaţiile reglementate de art. 832, Cod Civil R. M. Astfel, restricţia asupra 

donaţiei trebuie să se extindă şi asupra rudelor pînă în gradul IV inclusiv, pentru a se evita 

discriminarea şi a se asigura securitatea circuitului civil, dar şi pentru a se evita conflictele de interese, 

dar şi eventualele donaţii prin interpuneri de persoane.  
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Ca o altă recomandare optez pentru excluderea sintagmei de „obligaţii morale” din contextul 

textului de lege de la art. 832, Cod Civil R. M. Concluzia mea în sprijinul acestei idei rezidă în faptul 

că obligaţiile morale este ceva care aparţine subiectivismului, adică orice persoană fizică are viziuni 

diferite în ceea ce ţine de obligaţiile morale, ceva care se referă la „afacerile private” ale acesteia, ori 

legiuitorul tocmai că garantează imixtiunea statului în afacerile personale ale persoanei fizice.  

În contextul cercetării temei am observat şi unele neconcordanţe în ceea ce priveşte 

succesiunea articolelor 828 şi 829 ale Codului Civil R. M. Primul este intitulat Încheierea 

contractului de donaţie, al doilea fiind trecut sub denumirea de Forma contractului de donaţie. 

Concluzia în acest caz este că legiuitorul tratează lacunar aspecte importante ce ţin de donaţie, ori 

mai întîi trebuie să cunoaştem forma contractului ca mai apoi să purcedem la încheierea acestuia. 

Propunerea mea de lege ferenda în acest sens ar fi modificarea succesiunii acestor articole pentru a fi 

o abordare mai logică a contractului de donaţie.  

O altă concluzie făcută pe marginea celor analizate ţine de unele aspecte ale promisiunii de 

donaţie. Codul Civil al R. M. nu reglementează şi cazul revocării promisiunii de donaţie, aspect care 

este prezent în Codul Civil al României. În urma cercetării efectuate, recomand, cu titlu de lege 

ferenda, operarea de modificări şi legiferarea revocării promisiunii de donaţie în actualul Cod Civil 

al R. M. Motivele revocării promisiunii ar fi similare cu cele indicate la revocarea donaţiei pentru 

ingratitudine. 

O altă recomandare ţine de aspectul incapacităţii de realizare a promisiunii de donaţie. Codul 

Civil al R. M. menţionează expres în acest caz că donatarul nu poate cere despăgubiri, ori 

neexecutarea promisiunii de donaţie, în unele situaţii, poate produce unele prejudicii, destul de 

considerabile pentru donatar. Făcînd o analiză comparativă cu Codul Civil al României, recomand, 

cu titlu de lege ferenda, operarea de modificări, oferind posibilitate donatarului de a cere daune – 

interese, echivalente cu prejudiciul adus de pe urma neexecutării promsiunii de donaţie.  

La cele adăugate mai sus, pot concluziona şi faptul că aspectele ce ţin de donaţia condiţionată 

nu sunt tratate complet. Astfel, cu titlu de lege ferenda am optat pentru răspunderea de evicţiune a 

donatorului în cazul donaţiei condiţionate. Am optat pentru ca răspunderea în acest caz să fie 

echivalentă cu limita valorii donate.  

Legiuitorul tratează lacunar şi prevederile ce ţin de soarta bunului în caz de revocare a 

donaţiei. Potrivit art. 835 (2) Cod Civil R. M., „dacă donaţia este revocată, se poate cere restituirea 

bunului donat”. Am optat pentru modificarea acestui alineat, iar recomandarea mea pentru textul de 

lege menţionat ar trebui să fie: „dacă donaţia este revocată, donatarul este obligat să predea bunul ce 

i-a fost donat”. 

De asemenea, în procesul de cercetare, am întîlnit şi unele asapecte lacunare ce ţin de 

nerealizarea scopului donaţiei. Codul Civil al R. M. legiferează doar situaţia în care revocarea donaţiei 
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operează şi în cazul neîndeplinirii sarcinii. O recomandare de lege fereda în acest sens ar fi 

modificarea conţinutului art. 834 (3) Cod Civil R. M., respectiv dreptul donatorului de a revoca 

donaţia în cazul cînd scopul stabilit în contract nu a fost atins.  

La fel, în cadrul cercetării aspectelor ce ţin de rezoluţiunea contractului de donaţie în cazul 

stării de nevoie a donatorului, am întîlnit unele aspecte pe care Codul Civil al R. M. nu le 

reglementează. Propunerea de lege ferenda se referă la modificarea art. 836 C. C., avînd în vedere că 

acesta nu legiferează situaţia în care restituirea bunului donat în natură nu poate avea loc. Modificarea 

rezidă în ideea că în acest sens, în cazul inexistenţei bunului în natură, donatorul să poată cere 

restituirea echivalentului bănesc a bunului donat, ţinînd cont de posibilităţile financiare ale 

donatarului, şi numai în condiţia în care acest lucru nu înrăutăţeşte starea de întreţinere a donatarului 

şi nici nu ar afecta obligaţia legală de întreţinere a acestuia faţă de terţi.   
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Anexe 

Anexa 1 
CONTRACT DE DONAŢIE 

(model) 

 

(localitatea)                             (anul)  

 

Cetăţeanul ________________________, numit în continuare „Donator", domiciliat pe adresa: 

________________________, pe de o parte, şi cetăţeanul __________________, numit în 

continuare „Donatar", domiciliat pe adresa: ________________________, pe de altă parte, numite 

în continuare „Părţi", au încheiat prezentul contract despre următoarele: 

I. Obiectul contractului 

1.1. Donatorul se obligă să-i transmită în proprietate Donatarului un patrimoniu (în continuare - 

„dar"), indicat în Anexa nr.1. 

1.2. Anexa nr.1 este parte integrantă a prezentului contract. 

II. Drepturile şi obligaţiile Părţilor 

2.1. Donatorul se obligă în termen de _____ din momentul semnării prezentului contract, să 

transmită Donatarului patrimoniul, indicat în Anexa nr.1. Transmiterea patrimoniului se 

efectuează la locul domicilierii Donatarului. 

2.2. Donatarul este în drept, în orice moment pînă ai se fi transmis darul să-l refuze. Refuzul 

Donatarului trebuie să fie întocmit, la fel, în scris, în acest caz, contractul de donaţie se 

consideră reziliat din momentul primirii de către Donator a refuzului. 

2.3. Donatorul este în drept să refuze executarea prezentului contract, dacă după încheierea 

contractului situaţia lui materială, familială sau starea sănătăţii s-a schimbat  în aşa fel, încît 

executarea contractului în condiţii noi ar contribui la periclitarea propriei întreţineri 

corespunzătoare. 

2.4. Donatorul este în drept să amîne donaţia, dacă Donatarul a atentat la viaţa Donatorului, a unui 

membru al familiei lui sau a unei rude apropiate a acestuia sau Donatorului i-a cauzat în mod 

intenţionat leziuni corporale. 

2.5. Donatorul este în drept să ceară în ordine juridică revocarea donaţiei, dacă comportarea 

Donatarului cu darul, ce prezintă pentru Donator o valoare nepatrimonială mare, prezintă 

pericolul pierderii irevocabile a darului. 

2.6. Donatorul este în drept să revoce donaţia, inclusiv în cazul în care el îl va supravieţui pe 

Donatar. 
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III. Alte condiţii (clauze) 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părţi şi expiră odată cu 

executarea lui deplină corespunzătoare. 

3.2. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte unul fiecărei Părţi 

3.3. Orice modificări şi completări la prezentul contract trebuie să fie întocmite în scris 

şi semnate de către Părţi. 

IV. Adresele şi semnăturile Părţilor 

  

59 
 



Anexa 2 
dosarul nr.2r-92/15 

prima instanţă: N. Şova     instanţa de apel: N. Vascan, E. Clim, I. Cotruţă 

 

DECIZIE 

04 februarie 2015 mun. Chişinău 

 

COLEGIUL CIVIL, COMERCIAL ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV AL 

CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul Nicolae Clima 

Judecătorii Ion Corolevschi, Ion Druţă 

 

examinând recursul declarat către Beşelea Stela, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de către Ojovan Larisa, 

succesor în drepturi a lui Gulco Tatiana împotriva lui Beşelea Stela, intervenient accesoriu 

notarul public Balaban Galia cu privire la revocarea contractului de donaţie cu condiţie nr.3562, 

încheiat între Gulco Tatiana şi Beşelea Stela la data de 01 septembrie 2011, autentificat de notarul 

public Galia Balaban cu nr.3562 şi înregistrat în registrul bunurilor imobile la data de 06 septembrie 

2011 cu restituirea bunului imobil - apartamentul nr.38 din str. Pandurilor 55/2, mun. Chişinău cu 

nr. cadastral 0100107.101.01.038, împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 17 decembrie 

2014, prin care a fost restituit apelul declarat de Beşelea Stela împotriva hotărîrii Judecătoriei 

Botanica mun. Chişinău din 16 iulie 2014, ca fiind depus tardiv, 

constată: 

La data de 12 martie 2013, Gulco Tatiana a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

Stelei Beşelea, intervenient accesoriu notarul public  Balaban Galia privind revocarea contractului 

de donaţie cu condiţie nr.3562, încheiat între Gulco Tatiana şi Beşelea Stela la data de 01 

septembrie 2011, autentificat de notarul public Galia Balaban cu nr.3562 şi înregistrat în registrul 

bunurilor imobile la data de 06 septembrie 2011 cu restituirea bunului imobil - apartamentul nr.38 

din str. Pandurilor 55/2, mun. Chişinău cu nr. cadastral 0100107.101.01.038 şi încasarea 

cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a indicat că prin contractul de donaţie cu condiţie 

nr.3562 din 01 septembrie 2011 autentificat de notarul public Galia Balaban, a donat lui Beşelea 

Stela apartamentul nr. 38 din str. Pandurilor 55/2, mun. Chişinău cu condiţia că, donatara Beşelea 
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Stela îi va acorda un ajutor material, în mărime de 1000 lei lunar şi îi va acorda spaţiu locativ 

gratis în apartamentul sus indicat şi medicamentele necesare în caz de boală, pînă la decesul 

reclamantei. 

Menţionează reclamanta că după încheierea contractului de donaţie cu condiţie nu a 

beneficiat şi nu beneficiază pînă în prezent de ajutorul material, în sumă de 1000 lei lunar, de spaţiu 

locativ gratuit şi nici de medicamentele necesare, aşa cum este indicat în contract. 

Cere reclamanta Gulco Tatiana, revocarea contractului de donaţie cu condiţie nr.3562, 

încheiat între Gulco Tatiana şi Beşelea Stela la data de 01 septembrie 2011, autentificat de notarul 

public Galia Balaban cu nr.3562 şi înregistrat în registrul bunurilor imobile la data de 06 

septembrie 2011 cu restituirea bunului imobil - apartamentul nr.38 din str. Pandurilor 55/2, 

mun. Chişinău cu nr. cadastral 0100107.101.01.038 şi încasarea cheltuielilor de judecată. 

La data de 04 septembrie 2013, Ojovan Larisa a depus cerere privind înlocuirea părţii cu 

succesorul ei în drepturi, indicând că la data de 28 august 2013 reclamanta Gulco Tatiana a 

decedat iar potrivit certificatului eliberat de notarul public Galina Ceban la data de 03 septembrie 

2013 are calitatea de moştenitor al averii cet. Gulco Tatiana. 

Prin Încheierea Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 04 septembrie 2013 s- a admis 

cererea Larisei Ojovan privind înlocuirea succesorului în drepturi şi s-a înlocuit reclamanta 

Gulco Tatiana cu succesorul în drepturi Ojovan Larisa în procesul civil la cererea de chemare în 

judecată a Tatianei Gulco împotriva Stelei Beşelea, intervenient accesoriu notarul public Galia 

Balaban privind revocarea contractului de donaţie cu condiţie. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău din 16 iulie 2014, a fost admisă 

integral acţiunea reclamantei Ojovan Larisa, succesor în drepturi a lui Gulco Tatiana împotriva 

Beşelea Stela, intervenient accesoriu notarul public Balaban Galia privind revocarea contractului 

de donaţie cu condiţie, încheiat între Gulco Tatiana şi Beşelea Stela la data de 01 septembrie 

2011, autentificat de notarul public Galia Balaban cu nr.3562 cu restituirea bunului imobil. 

S-a dispus a revoca contractul de donaţie cu condiţie, încheiat între Gulco Tatiana şi 

Beşelea Stela la data de 01 septembrie 2011, autentificat de notarul public Galia Balaban cu nr.3562 

şi înregistrat în registrul bunurilor imobile la data de 06 septembrie 2011 cu restituirea bunului 

imobil - apartamentul nr.38 din str. Pandurilor 55/2, mun. Chişinău cu nr. cadastral 

0100107.101.01.038 în posesia lui  Ojovan Larisa, au fost admise pretenţiile Larisei Ojovan privind 

compensarea cheltuielilor de judecată şi s-a încasat de la Beşelea Stela în beneficiul lui Ojovan 

Larisa suma de 10 150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

La data de 01 septembrie 2014 reprezentantul Stelei Beşelea, avocatul Valeriu Diaconov a 

depus cerere de apel împotriva hotărîrii Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău din 16 iulie 2014 

prin care a solicitat casarea acesteia cu pronunţarea unei noi hotărîri de respingere integrală a 
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acţiunii. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 17 decembrie 2014, apelul declarat de Beşelea 

Stela prin reprezentantul său a fost restituit ca depus în afara termenului legal. 

La  data  de  30  decembrie  2013,  Beşelea  Stela  a  depus  recurs  împotriva încheierii  

Curţii  de  Apel  Chişinău  din  17  decembrie  2014,  solicitînd  admiterea recursului, casarea 

încheierii instanţei de apel restituind pricina spre rejudecare. 

În motivarea recursului Beşelea Stela a invocat că încheierea instanţei de apel este ilegală 

şi neîntemeiată. 

În special, a invocat recurenta că în luna septembrie 2013, a încheiat  un contract de asistenţă 

juridică cu avocatul Valeriu Diaconov, privind reprezentarea sa în instanţa de judecată pe cauza 

civilă. 

La data de 16 iulie 2014, a fost numită şedinţa de judecată, iar avocatul a informat-o 

că la şedinţa de judecată nu se poate prezenta deoarece este implicat în alt proces penal în 

judecătoria Călăraşi, însă a înştiinţat instanţa de judecată printr-o cerere motivele neprezentării 

cu anexarea citaţiei. 

Mai indică recurenta că de la avocat a aflat că, cererea de amînare a cauzei civile nu a 

fost admisă, şedinţa de judecată a avut loc în lipsa lui  şi a fost pronunţată hotărîrea, pe care a primit-

o prin intermediul poştal la data de 04 august 2014. 

Precizează recurenta că avocatul i-a comunicat că apelul împotriva hotărîrii Judecătoriei 

Botanica mun. Chişinău, din 16 iulie 2014, a fost depus, iar la data de 17.12.2014, ora 10:00, în 

incinta Curţii de Apel Chişinău, se va examina cererea de apel fiind totodată informată că a fost 

comisă o scăpare în cererea de apel şi astfel s-a solicitat repunerea în termen în aceiaşi zi,însă 

cererea nu a fost primită de cancelarie şi că Curtea de Apel a restituit cererea de apel ca depusă peste 

termen. 

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu 

menţinerea încheierii instanţei de apel din următoarele considerente. 

În conformitate cu art.427 lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce examinează recursul 

împotriva încheierii, este în drept sa respingă recursul şi să menţină încheierea. 

Potrivit prevederilor art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii 

este de 15 zile de la pronunţarea ei. 

Din materialele dosarului s-a constatat că încheierea Curţii de Apel Chişinău a fost 

pronunţată la 17 decembrie 2014, iar recursul împotriva încheieri a fost depus la 30 decembrie 2014 

şi respectiv, recursul se consideră depus în termen. 

Din materialele dosarului s-a stabilit că Ojovan Larisa, succesor în drepturi a lui Gulco 
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Tatiana s-a adresat cu acţiune în instanţa de judecată împotriva lui Beşelea Stela, intervenient 

accesoriu notarul public Balaban Galia   cu privire la revocarea contractului de donaţie cu 

condiţie nr.3562, încheiat între Gulco Tatiana şi Beşelea Stela la data de 01 septembrie 2011, 

autentificat de notarul public Galia Balaban cu nr.3562 şi înregistrat în registrul bunurilor imobile 

la data de 06 septembrie 2011 cu restituirea bunului imobil - apartamentul nr.38 din str. Pandurilor 

55/2, mun. Chişinău cu nr. cadastral 0100107.101.01.038, 

Întru reprezentarea intereselor în instanţa de judecată, recurenta l-a împuternicit pe Diaconov 

Valeriu. 

Instanţa de recurs sesizează că, la data de 16 iulie 2014, prima instanţă a pronunţat 

hotărîre de admitere a acţiunii înaintate de către Ojovan Larisa, succesor în drepturi a lui Gulco 

Tatiana, care însă nu a fost contestată de către pîrîtă/recurentă sau reprezentantul ei în termenul 

stabilit. 

La data de 01 septembrie 2013, cînd Valeriu Diaconov în interesele Stelei Beşelea a 

depus cerere de apel împotriva hotărîrii primei instanţe  fără a solicita repunerea în termen. 

În asemenea circumstanţe, instanţa de apel a emis încheierea prin care a restituit cererea de 

apel ca  depusă în afara termenului legal. 

În acest sens, Colegiul menţionează că potrivit art. 369 alin. (1) lit. b) Cod de procedură 

civilă, instanţa de apel restituie, printr-o încheiere, cererea dacă apelul a fost depus în afara 

termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în termen sau instanţa de apel a refuzat să 

efectueze repunerea în termen. 

Potrivit art. 362 alin. (1) Cod de procedură civilă, termenul de declarare a apelului este 

de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel. 

Repunerea în termen de apel se face de către instanţa de apel în cazurile şi în ordinea prevăzute 

de art.116 al codului. 

Consecvent, art. 116 alin. (1) şi (3) CPC, statuează că persoanele care, din motive 

întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de 

către instanţă. 

La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii 

actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în termen (să fie 

depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.). 

În context, Colegiul menţionează că în cererea de apel, înaintată de către Valeriu Diaconov 

în interesele Stelei Beşelea împotriva hotărîrii primei instanţe, acesta nu a solicitat repunerea în 

termen şi în asemenea condiţii instanţa de recurs nu are temei de a considera drept ilegal şi 

neîntemeiat actul judecătoresc contestat cu recurs. 

Mai mult ca atît, recurenta confirmă că reprezentantul ei a primit hotărîrea contestată la 
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data de 04.08.2014 şi a avut posibilitate de a se încadra în termenii legali de a depune apelul, iar în 

caz de imposibilitate justificată putea să solicite repunerea în termen. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că încheierea contestată 

este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de către recurentă sunt neîntemeiate, Colegiul 

civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie respinge recursul 

declarat de către Beşelea Stela, ca neîntemeiat. 

În conformitate cu art. 427 lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

decide 

Se respinge recursul declarat de către Beşelea Stela. 

Se menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din17 decembrie 2014, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată înaintată de Ojovan Larisa, succesor în drepturi a lui Gulco 

Tatiana împotriva lui Beşelea Stela, intervenient accesoriu notarul public Balaban Galia   cu 

privire la revocarea contractului de donaţie cu condiţie nr.3562, încheiat între Gulco Tatiana şi 

Beşelea Stela la data de 01 septembrie 2011, autentificat de notarul public Galia Balaban cu 

nr.3562 şi înregistrat în registrul bunurilor imobile la data de 06 septembrie 2011 cu restituirea 

bunului imobil - apartamentul nr.38 din str. Pandurilor 55/2, mun. Chişinău cu nr. cadastral 

0100107.101.01.038, 

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. 

 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul 
Nicolae Clima 

Judecători Ion Corolevschi 

 Ion Druţă 
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Anexa 3 
 

Dosarul 2ac-93/2015 

ÎNCHEIERE 

 

08 aprilie 2015         mun. Chişinău 

 

COLEGIUL CIVIL, COMERCIAL ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV AL CURȚII 

SUPREME DE JUSTIȚIE 

 

în componența: 

Președintele ședinței, judecătorul Nicolae Clima 

Judecători Ion Corolevschi, Ion Druţă 

 

examinând declaraţia de abţinere a judecătorilor Curţii de Apel Comrat A. Curdov şi E. 

Dimina de la examinarea cauzei civile, 

demersul Președintelui interimar al Curţii de Apel Comrat A. Curdov privind strămutarea 

pricinii civile la cererea de chemare în judecată înaintată de Topal Alla către Boiştean Natalia privind 

declararea nulităţii contractului de donaţie, 

 

constată: 

La 21 martie 2013, Topal Alla s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către Boiştean 

Natalia privind declararea nulităţii contractului de donaţie. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 04 octombrie 2013, acţiunea a fost admisă. 

Prin decizia Curţii de Apel Comrat din 11 februarie 2014, a fost casată hotărîrea Judecătoriei 

Ceadîr-Lunga din 04 octombrie 2013, cauza fiind restituită spre rejudecare în aceiași instanţă, în altă 

componenţă. 

După rejudecarea cauzei, prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 29 ianuarie 2015, 

acţiunea a fost admisă integral. 

La 24 februarie 2015, Topal Alla a declarat apel împotriva hotărîrii Judecătoriei Ceadîr-Lunga 

din 29 ianuarie 2015, solicitînd casarea acesteia cu emiterea unei noi hotărîri de respingere a acţiunii. 

La 03 martie 2015, Boiştean Natalia a declarat apel împotriva hotărîrii Judecătoriei Ceadîr-

Lunga din 29 ianuarie 2015, solicitînd casarea acesteia cu emiterea unei noi hotărîri de respingere a 

acţiunii. 
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Conform fişei de repartizare a dosarului în Curtea de Apel Comrat, pricina dată a fost 

repartizată spre examinare judecătorului Bostan Angela.  

Judecătorii Curţii de Apel Comrat A. Curdov şi E. Dimina au declarat abținere de la judecarea 

prezentei pricini, invocând faptul că au participat la examinarea acesteia în ordine de apel. 

Din motivul că la instanţa respectivă activează doar 3 judecători (A. Curdov, E. Dimina, A. 

Bostan) şi este imposibil de a constitui un complet de judecată pentru examinarea cererii de abținere, 

la 01.04.2015 Președintele interimar al Curţii de Apel Comrat A. Curdov a înaintat demers privind 

examinarea declaraţiei de abţinere şi în caz de admitere a acesteia strămutarea pricinii în cauză către 

altă instanţă egală în grad. 

Studiind declaraţia de abţinere şi demersul de strămutare în conformitate cu prevederile legale, 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a ajuns la 

concluzia de a  le admite, reieșind din următoarele considerente. 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) lit. d) CPC instanţa strămută pricina la o altă 

instanţă dacă din motivul recuzării (abţinerii de la judecată) unui sau mai multor judecători ori din 

alte motive întemeiate, substituirea judecătorilor săi devine imposibilă. 

Potrivit art. 43 alin. (4) CPC, strămutarea pricinii în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d), e), 

f), şi g) se efectuează de către instanţa ierarhic superioară a cărei încheiere este irevocabilă şi nu este 

susceptibilă de recurs. 

Conform art. 49 alin. (2) CPC, judecătorul care a luat parte la judecarea pricinii în instanţă de 

apel nu mai poate participa la judecarea ei în primă instanţă, repetat, în instanţă de apel şi nici în 

instanţă de recurs.  

Colegiul reține că judecătorii Curţii de Apel Comrat A. Curdov şi E. Dimina, justificat au 

declarat abținere de la judecarea prezentei pricini, având în vedere faptul că au participat la 

examinarea acesteia în ordine de apel (decizia Curţii de Apel Comrat din 11 februarie 2014 f.d. 168, 

169-174 vol. I), astfel prin prisma art. 49 alin. (2) CPC, declaraţia de abținere urmează a fi admisă. 

În astfel de circumstanțe de fapt și de drept, Colegiul a stabilit imposibilitatea constituirii unui 

complet de judecată legal în această instanţă din lipsa de cadre, fapt ce impune în temeiul art. 43 CPC 

strămutarea pricinii către altă instanţă de judecată. 

La caz, pricina la cererea de chemare în judecată depusă de Topal Alla către Boiştean Natalia 

privind declararea nulităţii contractului de donaţie, se strămută pentru examinare în ordine de apel la 

Curtea de Apel Cahul. 

În baza celor enunțate şi conducând-se de art. 43, 49 alin. (2), art. 269-270 CPC, Colegiul 

civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 
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dispune: 

Se admite declaraţia de abţinere de la judecarea pricinii a judecătorilor Curţii de Apel Comrat 

– A. Curdov şi E. Dimina. 

Se admite cererea de strămutare a cauzei înaintată de Preşedintele interimar al Curţii de Apel 

Comrat – A. Curdov. 

Pricina  civilă  la  cererea  de  chemare  în  judecată  depusă  de  Topal  Alla  către Boiştean 

Natalia privind declararea nulităţii contractului de donaţie, se strămută pentru examinare în ordine de 

apel la Curtea de Apel Cahul.  

Încheierea este irevocabilă şi nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Președintele ședinței, judecătorul Nicolae Clima 

Judecători Ion Corolevschi, Ion Druţă 
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