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Rezumat: În circumstanțe în care, însăși legea, de multe ori face confundabile, după natură și esență, anumite 

relații civile contractuale, constituite odată cu încheierea actelor de gratificare, argumentele doctrinare ce reclamă 

necesitatea distingerii și reglementării lor separat, constituie principala soluție ce ar determina legiuitorul nostru să 

recurgă la revizuirea cadrului juridic actual. Cu toate acestea, la încheierea unor asemenea acte, voința internă a 

autorilor trebuie examinată și considerată în prezența unor condiții cu totul deosebite și exigente, având în vedere că 

de acestea depinde soarta de mai departe a patrimoniului, respectiv a stării materiale a celui ce a dispus de bunurile 

sale fără a avea dreptul la o contraprestație. 
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Introducere 

 

De la bun început, avem de menţionat că scopul central care ne-a determinat să recurgem la cercetare 

în materia donaţiei se identifică în năzuinţa de a „confecţiona o haină juridică nouă contractului de donaţie”, 

având în vedere că cea pe care o îmbracă actualmente este destul de „ponosită şi cârpită, de nu mai are loc de 

niciun petec”.  

În scopul examinării detaliate și multidimensionale a instituției contractului de donație din 

perspectiva conferirii unui cadru juridic adecvat și, în același timp, distinct față de cel actual, au fost utilizate 

materiale cu caracter științific ce exprimă punctul de vedere a autorilor din Republica Moldova și a celor 

români în domeniul vizat, fiind aplicate în acest sens, metode de cercetare cum ar fi cea istorică, sistemică, 

deductivă, prospectivă, empirică și cea comparativă.     

Deci, iniţierea oricărui studiu în domeniul juridic, dar nu numai, este marcată prin definirea 

esenţialelor noţiuni utilizate în cursul expunerii şi care, de fapt, stau la baza întregului sistem de norme ce 

alcătuiesc construcţia juridică a instituţiei ce face obiectul cercetării. Este cazul şi instituţiei donaţiei, care în 

mod indispensabil necesită o definire clară ce ar evita orice fel de controverse şi confuzii în planul 

identificării și distingerii ei din șirul tuturor liberalităților, în condițiile în care, deşi au multe în comun, 

urmează a fi discutate şi aplicate în diferite contexte şi relaţii juridice particulare. Evident, în studiul de faţă 

nu ne vom limita doar la definirea noţiunii de donaţie sau cea a contractului de donaţie, ci și la altele, cum ar 

fi cea de liberalitate, de gratificare, necesare înţelegerii domeniului la care ne referim, precum și la 

examinarea altor chestiuni referitoare la: trăsăturile distincte ale contractului de donaţie, rolul voinței interne 

la încheierea contractului de donație,  necesitatea evitării includerii unor acte de gratificare în câmpul juridic 

al donație, temeiurile și condițiile desfacerii contractului de donați, etc. 
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Pe lângă aspectul terminologic a sensului general de „donaţie”, cuvânt utilizat în discuţiile şi 

contextele în care o persoană dăruieşte alteia bani sau bunuri fără a se aştepta la o contraprestaţie, subiectul 

de faţă este dedicat unui studiu mult mai avansat şi complex. Anume vizează sintagma ce arată sensul juridic 

al acţiunii de transmitere din proprietatea donatorului în proprietatea donatarului a unui bun cu titlu gratuit, 

acţiune ce se materializează şi generează obligaţii în temeiul unui contract civil numit şi reglementat, adică 

contractul de donaţie. 

În mod obişnuit şi firesc, definirea unui contract civil începe de la consultarea conţinutului și 

înțelesului său actual expus în legea civilă, conţinut atribuit de legiuitor în urma unor consultări şi dezbateri 

de ordin doctrinar. Consecutivitatea respectivă o vom respecta şi noi, pentru că de aici urmează a fi desprinse 

trăsăturile sale distincte, dar şi motivele lansării unor critici şi discuţii în jurul subiectului vizat.  

Deci, potrivit art. 827 Cod civil, prin contractul de donaţie se înţelege acel contract prin care o 

parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte 

părţi (donatar)[1]. De la bun început insistăm să evidenţiem că după conţinutul actual şi natura definirii sale, 

donaţia se realizează nu numai prin tradiţiune (transmiterea bunului de la donator la donatar), lăsând a se 

înțelege că poate îmbrăca şi alte forme de realizare (renunțarea la exercitarea unui drept, economisire, etc.), 

fapt ce o face confundabilă cu alte categorii de acte juridice de gratificare, cum ar fi spre exemplu: remiterea 

datoriei, legatul, cesiunea de creanţă cu titlu gratuit etc. Or, acestea din urmă acte, de asemenea au menirea 

de a majora patrimoniul celui gratificat din contul patrimoniului donatorului și, respectiv, se pot realiza prin 

toate căile juridice translative de proprietate ce au ca finalitate mărirea patrimoniului acestuia, nu numai prin 

tradițiune, ultima, de fapt, ar trebui să fie specifică numai donației.  

După părerea noastră, de altfel, exprimată și în alte lucrări [2], conceptul care a stat la baza 

reglementării contractului de donație nu este unul din cel mai neadecvat şi ineficient, dar în acelaşi timp, nici 

unul desăvârşit. Cu toate acestea, doctrina moldovenească, de la adoptarea codului civil în vigoare nu prea s-

a grăbit în a-şi pune întrebări legate de: motivele ce au determinat legiuitorul nostru a alege anume o 

asemenea tactică de reglementare? neclarităţile şi confuziile ce pot apărea la interpretarea altor categorii de 

acte cu statut de liberalitate, care din acestea sunt veritabile donaţii şi care nu? care sunt subtilităţile în 

distingerea acestora de contractul de donaţie? etc.  

Or, în cazul remiterii de datorie, prin actul încheiat între creditor şi debitor în care ultimul este iertat 

de datorie, nu are loc majorarea patrimoniului acestuia din contul creditorului?  

Evident este faptul, că în tot acest răstimp, doctrina nu a făcut altceva decât să recunoască că diferite 

acte de gratificare se pot integra în categoria donaţiilor, astfel cesiunea de creanţă cu titlu gratuit fiind 

considerată o donaţie indirectă, iar remiterea de datorie o formă de exprimare a obiectului contractului de 

donaţie. Tot aşa se întâmplă şi în cazul stipulaţiei pentru altul sau cesiunii de creanţă cu titlu gratuit.  

Anume din aceste considerente, după părerea noastră, conceptul actual ce stă la baza definirii 

donaţiei urmează a fi revăzut şi concretizat, cu atât mai mult cu cât contractul de donaţie este proclamat de 

veacuri drept un contract real, ce se consideră valabil încheiat şi produce efecte juridice din momentul 

transmiterii bunului de la donator către donatar.  

 

1. Trăsături distincte ale contractului de donaţie 

 

Totuşi, până a trece şi la alte dezbateri, considerăm necesar a desprinde din conţinutul legal al 

noţiunii contractului de donaţie, trăsăturile sale distincte care constituie principalele repere ale cercetării şi 

cunoaşterii unor detalii cu adevărat importante în materia liberalităţilor. 

În viziune unor autori autohtoni [3], din definiţia legală a contractului de donaţie se desprind 

următoarele trăsături caracteristice ale acesteia: 

- Donaţia este îndreptată spre majorarea patrimoniului donatarului. Considerăm această trăsătură 

drept esenţială fără de care nici nu poate fi vorba de donație, atât timp cât aceasta are un caracter real şi are 

menirea de a gratifica pe donatar din punct de vedere patrimonial. Prin urmare, un sfat, o consultaţie, o idee 

chiar, oferită unei persoane cu titlu gratuit nu urmează a fi calificată drept donaţie (categorie a liberalității), 

deşi acestea constituie tot un act de gratificație din categoria celor dezinteresate, care ar putea genera, la 
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rândul lor, unele avantaje materiale în favoarea beneficiarului. Spre exemplu: a da o idee de afaceri care 

ulterior implementării ar produce beneficii materiale ce măreşte patrimoniul celui ce a primit-o nu trebuie 

considerată a fi o veritabilă donaţie, deoarece cauza majorării patrimoniului donatarului trebuie să fie direct 

proporțională cu micşorarea patrimoniului donatorului, ceea ce în cazul de față nu se întâmplă. Or, donaţia 

face parte din categoria actelor liberalităţi ce diminuează patrimoniul celui care dispune prin acestea, iar în 

situaţia descrisă, patrimoniul celui care a sugerat ideea nu se micşorează. Și până la urmă, majorarea 

patrimoniului celui ce i s-a dat gratuit o idee nu se mărește din contul autorului ei, ci din activitatea de 

transpunere în practică a acesteia, doar ultima constituind cauza directă a majorării patrimoniului și nu 

simpla idee. În context, mai avem de precizat că, exemplul în discuție nu se încadrează nici în categoria 

actelor cu titlu gratuit dezinteresate, dacă acea idee nu are un conținut patrimonial (nu are o valoare 

bănească), adică este dată fără intenția de a majora patrimoniul celui căruia i s-a sugerat, economisind astfel 

dacă în caz contrar trebuia să achite un preț pentru ea.  

- Majorarea patrimoniului donatarului se produce din contul patrimoniului donatorului cu titlu 

gratuit. În mod evident, drept condiţie a considerării donaţiei ce are ca efect diminuarea unui patrimoniu, 

anume acesta trebuie să fie a donatorului şi nu a altei persoane. Dacă cineva contribuie ca patrimoniul 

donatarului să se mărească din contul altuia sau din bunurile ce nu-i aparţin, atunci nu suntem în prezenţa 

unui contract de donaţie. Bunăoară, sustragerea unui bun şi dăruirea acestuia unei persoane nu trebuie 

calificată drept donaţie, chiar dacă donatarul este de bună-credinţă, deoarece art. 827 cere în mod expres, 

pentru considerarea donaţiei, ca aceasta să mărească patrimoniul donatarului din contul donatorului, iar în 

cazul descris, donatorul (hoțul) nu este proprietarul bunului pe care l-a donat. Donație nu se va considera nici 

transmiterea cu titlu gratuit a unui bun găsit, deoarece în acest din urmă caz legea civilă expres menţionează 

la art. 324 alin. 1 CC că bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său și nu a găsitorului - 

presupusul donator. Este important de evidențiat, în contextul exercițiului juridic de majorare a patrimoniului 

donatarului, că legiuitorul nu stabilește un anumit cuantum al majorării patrimoniului, lăsând să se înțeleagă 

că indiferent de valoarea bunului donat, în toate cazurile acesta face obiectul donației. Cum rămâne atunci cu 

donațiile nesemnificative (darurile de mână) despre care, de altfel, legiuitorul vorbește în textul legii (art. 832 

CC), care sunt ele, de la ce prag actul de gratificare se consideră veritabilă donație și până la care se 

consideră donație nesemnificativă. Or, se observă că în legislația unor state (art. 1011 Cod civil al României) 

este stabilit acel prag până la actul prin care s-a majorat patrimoniului beneficiarului, să nu fie considerată 

donație. Potrivit normei menționate „bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face 

obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”, iar în sensul alin. 2  al aceleiași norme 

„nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale”. 

- Majorarea patrimoniului donatarului se face cu intenţia donatorului de a gratifica (animus 

donandi). Pe bună dreptate este afirmaţia autorului [4] care susţine că gratuitatea în contractul de donaţie ţine 

de esenţa lui. Până a intra în esenţa gratificării, considerăm de cuviinţă să venim cu precizarea că ea, 

gratificarea, are un conţinut patrimonial. Odată ce se constituie prin contractul de donație valabil încheiat, se 

materalizează un transfer al nudei proprietăți însă rămâne lipsită de conținut patrimonial până în momentul în 

care donatorul transmite bunul către donatar și durează atâta timp, cât prestația făcută nu este urmată de o 

contraprestație de același gen (cu conținut patrimonial). Deși, donatorul în urma gratificării se poate aştepta 

și la o „contraprestație”, aceasta poate fi doar nepatrimonială, sub forma unei  afecţiuni, atenţie, consideraţie 

sau atitudine deosebită din partea donatarului. Deci, după cum se observă și aici, accentul stă pe tradițiune 

(transmiterea bunului) și nu pe majorarea patrimoniului donatarului, deoarece prin săvârșirea actului de 

încheiere a contractului de donație, deși nu echivalează transferul dreptului de proprietate odată ce nu s-a 

transmis bunul, deoarece donația este un contract real, patrimoniul donatarului oricum se mărește și, anume, 

cu un drept de creanță, drept ce alcătuiește conținutul drepturilor patrimoniale [5].  

 

În această consecutivitate a expunerii, mai avem de spus că în afară de trăsăturile contractului de 

donaţie ce-l fac distinct de celelalte contracte cu titlu gratuit, pe lângă gratificare, de esenţa acestuia ţine şi 

actul de liberalitate, fenomen pe care vom încerca să-l definim în ceea ce urmează. 
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Aşadar, în materia tuturor actelor juridice bilaterale, îndeosebi cele de gratificare, situația 

postcontractuală a patrimoniului celui care dispune depinde în mare parte de caracterul acestora. Adică, dacă 

un contract cu titlu gratuit are caracter de gratificare dezinteresată, atunci patrimoniul dispunătorului nu se 

diminuează, iar în cazul în care această gratificare manifestă un caracter de liberalitate, patrimoniul celui care 

a dispus prin actul juridic respectiv, se micşorează. Contractele cu titlu gratuit şi dezinteresate pot fi 

contractul de mandat gratuit, depozit gratuit, comodatul, etc. 

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

unul material, economic, constând în diminuarea patrimoniului dispunătorului și mărirea corelativă a 

patrimoniului gratificatului, și un element moral, intenţional, reprezentat de intenţia liberală (animus 

donandi) [6]. 

Totuşi, elementul intenţional, după cum am menţionat, nu are relevanţă în materia donaţiei, şi în 

general a liberalităţilor, odată ce voinţa internă, adică intenţia donatorului nu poate fi cunoscută, cu atât mai 

mult nu poate fi demonstrată. Foarte rare sunt cazurile în care donatorul transmite un bun în proprietatea 

donatarului fără să urmărească măcar un scop moral, deşi nefiind în drept să pretindă la realizarea acestuia, 

iar corelativ, donatarul nu este obligat să-l acorde.  

În fapt, asemenea donaţii pot avea loc între persoanele care nu se cunosc, donaţiile făcute 

cerşetorilor, instituţiilor de cult religios, etc. 

 

- Contractul de donație face parte din categoria actelor de liberalitate. În literatura de specialitate 

liberalitatea se identifică şi prin alte elemente sau semnificaţii pornind chiar de la sensul etimologic al 

acesteia. Aşa deci, 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 [7]. Din aceste trei 

elemente observăm că doar unul din ele este propriu donaţiei, dar şi tuturor celorlalte liberalităţi. În sens 

juridic este absurd de a conferi înţelesului de liberalitate sensul de a fi liber. Nici dicţionarul explicativ al 

limbii române nu atribuie o asemenea explicaţiei sintagmei de liberalitate. Sensul expus de acesta, fiind altul 

decât cel juridic, se referă, după cu e şi firesc, la generozitate, dărnicie, fiind asemănătoare mai mult unei 

calităţi umane. Tot aici, însă, dicţionarul include chiar şi sensul juridic al noţiunii, adică - act juridic de 

dispoziție în favoarea cuiva, deşi nici aşa nu e prea corect. Dar nu asta e problema principală. Cel de-al 

treilea element al liberalităţii, descris în doctrină, care se referă la libertate şi demnitate umană chiar nu are 

nimic în comun cu donaţia şi liberalitatea în sens juridic.  

În concluzie, pentru a exclude unele confuzii şi interpretări de prisos în materia donaţiei, considerăm 

că liberalităţile în context juridic trebuie să se refere la acte ce ar desemna micşorarea patrimoniului 

dispunătorului în scopul măririi patrimoniului gratificatului.   

Astfel, apreciem opinia în care se expune că 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) [8].  

Prin urmare, este esențial de reținut că, donaţia nu trebuie echivalată strict cu liberalitatea, actele de 

liberalitate fiind diverse, deoarece toate se referă la diminuarea unui patrimoniu şi nu au în vedere forma prin 

care se realizează aceasta, momentul realizării sau obligaţiile existente între părţi (ne referim aici la remiterea 

de datorie). 

Ca finalitate la cele analizate, venim cu o remarcă, care ar trebui să atenţioneze legiuitorul nostru 

despre necesitatea revizuirii conţinutului art. 827 alin. 1 CC, prin a defini contractul de donaţie ca act juridic 

de liberalitate prin care donatorul se obligă să transmită donatarului un bun cu intenţia de-al gratifica şi 

de ai mări patrimoniul din contul patrimoniului său.  

Noţiunea propusă, credem noi, conţine toate elementele ce caracterizează un contract de donaţie ca 

liberalitate între liberalităţi, evidenţiind elementul de gratificare drept unul determinativ, dar şi a caracterului 
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real atâta timp, cât se referă expres la transmiterea unui bun, ceea ce ţine de esenţa tradiţiunii, ne mai vorbind 

aici şi de esenţa liberalităţii unde se identifică în mod clar şi inconfundabil.  

Din această perspectivă, considerăm că contractul de donaţie trebuie să beneficieze de o tratare 

aparte în rândul celorlalte acte de liberalitate, fiind poziţionat în capul tuturor liberalităţilor. 

Pentru aceasta e suficient doar ca în cadrul definirii legale a noţiunii contractului de donaţie să fie 

plasat accentul pe tradiţiune, ea fiind obligatorie pentru considerarea donaţiei.  

Apreciem, în acest context, modul de abordare, definire și stabilire a locului donației de către 

legiuitorul român. Acesta a plasat contractul de donație de rând cu legatul în categoria liberalităților, 

plasându-le în raport de gen și specie, ultima fiind genul, iar primele specia. 

Obsevăm însă, în același timp, că legiuitorul nostru nu face o asemenea diferență odată ce atribuie 

donației o noțiuni mai universală, iar prin faptul că nu pune accentul pe tradițiune și nu scoate din câmpul ei 

juridic alte acte de gratificare, o face confundabilă cu acestea din urmă (legatul, remiterea de datorie, 

cesiunea de creanță cu titlu gratuit, stipulația pentru altul, renta cu titlu gratuit, etc).  

 

Deci, în urma celor enunțate, trebuie de înțeles că donația este un act juridic de gratificare distinct de 

celelalte acte de gratificare și care, de rând cu ele, împreună formează grupul liberalităților. Prin urmare, 

Codul civil al Republicii Moldova ar urma să fie „remodelat” prin a dedica o secțiune liberalităților și care să 

reglementeze normă după normă regimul juridic al tuturor actelor de liberalitate în mod succint (pentru că 

majoritatea din ele sunt reglementate detaliat în compartimentele ce reglementează domeniile din care fac 

parte), evident că donația urmând a fi plasată în fața tuturor. 

Drept model, avem legislația civilă a României (Titlul III. Liberalităţile. Capitolul I Dispoziţii 

comune. Secțiunea I.  Dispoziţii preliminare. Art. 984 Noţiune şi categorii, art. 985 Donaţia, articolul 986 

Legatul) [9]. 

La acestea am mai adăuga și donațiile indirecte (remiterea de datorie, cesiunea de creanță cu titlu 

gratuit) printr-un singur articol, intitulat: Donațiile indirecte, iar în ultimul său aliniat am menționa că 

donațiile neînsemnate (darurile de mână cu o valoare mai mică de......) nu cad sub incidența prezentului 

articol.  

Spuneam că legislația civilă Română scoate din câmpul donației, donațiile indirecte conferindu-le 

același regim juridic ca și donațiilor deghizate, fapt cu care nu suntem de accord. Or, primele, deși se 

realizează pe căi indirecte, oricum au drept efect diminuare patrimoniului donatorului în favoarea 

patrimoniului donatarului, iar ultimile în genere trebuie calificate drept acte juridice nule supunându-se 

tuturor efectelor nulității. 

      

2. Rolul voinţei interne la încheierea contractului de donaţie 

 

În a doua parte a subiectului pe care-l cercetăm, ne-am planificat să examinăm pe lângă esența 

donației dată prin definiție, şi la consimţământul părţii care dispune prin donaţie, condiţie de validitate ce 

vizează în mare parte pe donator. Or, nu poate fi în prezenţa unui consimţământ exprimat valabil persoana 

care nu are discernămât - elementul principal al capacităţii de a contracta.  

De altfel, în doctrina juridică, consimţământului la încheierea oricăror acte juridice cu titlu gratuit, 

mai ales celor de liberalitate cum e şi cazul donaţiei, i s-a acordat o atenţie sporită în contextul diminuării 

patrimoniului dispunătorului ca efect principal al actului consimţit.  Evident, în planul condiţiilor de 

validitate ale contractului de donaţie, un rol deosebit îl are discernământul donatorului în raport cu cel al 

donatarului, poziţie pe care o vom exprima mai detaliat spre finele subiectului vizat.  

După cum se observă în practica judiciară, un element obligatoriu al consimţământului exprimat de 

către donator este intenţia de a gratifica sau mulţumi donatarul fără a urmări în schimb obţinerea unui folos 

patrimonial [10].  

Consimţământul, de obicei, este examinat în tot cazul din optica elementelor sale, adică a voinţei 

interne, dar şi a celei exteriorizate (exprimate). Clar, voinţa juridică exteriorizată nu ridică mari dificultăţi în 

plan de interpretare, odată ce se face văzută în momentul transmiterii bunului de la donator la donatar, fapt 
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care marchează şi momentul îndeplinirii condiţiei de validitate a donaţie. Însă, numeroase dificultăţi de 

înţelegere, identificare şi probare sunt generate de elementul voinţei interne, de aceea rolul ei în determinarea 

la a dona este destul de evidentă, fapt care suscită la discuţii lungi şi interminabile, pe care nu suntem în 

drept să le evităm. 

Desigur, înţelegerea corectă a multiplelor probleme juridice legate de elementele voinței interne 

depinde în mare parte de noţiunea deosebit de importantă a voinţei juridice în general. Aceasta cu atât mai 

mult, cu cât orice act juridic are ca trăsături esenţiale o voinţă declarată, produce efecte juridice şi presupune 

recunoaşterea socială a utilităţii actului [11]. 

În literatura de specialitate, discuţiile asupra voinţei juridice ca element de bază a actului juridic a 

fost studiată de numeroşi autori care au reuşit să dea o apreciere bine meritată, pe care în mod evident o vom 

primi ca bază a interpretărilor din perspectiva adaptării la construcţia juridică a donaţiei.  

Astfel, potrivit unora [12], voinţa juridică reprezintă o decizie, o hotărâre a unei persoane de a 

săvârşi un act sau un fapt producător de consecinţe juridice. Ea capătă valenţe juridice atunci când îmbracă 

forma actului juridic. Potrivit opiniei aceluiaşi autor, doctrina este cea care a relevat existenţa a două 

principii care guvernează voinţa juridică, respectiv principiul autonomiei de voinţă şi principiul voinţei reale.  

În dreptul contemporan, deşi se recunoaşte în continuare principiul autonomiei de voinţă, voinţa nu 

mai este nelimitată, ci are un caracter relativ, fiind limitată de ordinea publică, bunele moravuri şi normele 

imperative civile. 

În concepţia unui alt autor [13] român, voinţa poate fi definită ca impulsul ce determină activitatea 

umană spre realizarea unor anumite scopuri, cu condiţia existenţei acestor scopuri. Ea este un element 

complex atât din punct de vedere psihologic, cât şi din punct de vedere juridic. Sub aspect juridic, voinţa este 

complexă deoarece reuneşte în structura sa două elemente: consimţământul şi cauza (scopul). 

După cum am menţionat şi în alte rânduri, voinţa internă a donatorului contează cel mai mult în 

exprimarea consimţământului necesar încheierii contractului de donaţie. Astfel, deşi donaţia are titlu gratuit, 

potrivit voinţei interne, fiind strâns legată de cauză (scop), cel care dispune, în majoritatea cazurilor se 

aşteaptă la o afecţiune deosebită, respect şi consideraţie din partea donatarului, aceasta nu trebuie echivalată 

cu contraprestaţia, atâta timp, cât cea din urmă nu are un conţinut patrimonial. În acelaşi timp, voinţa 

exteriorizată nu este la fel, ea nu coincide cu cea internă, cu toate că există cazuri când şi coincide, dar acest 

fapt nu afectează nici într-un fel consimţământul liber exprimat al donatorului. Opinia noastră este 

confirmată şi de unele afirmaţii expuse în literatura de specialitate atunci când se referă la elementele voinţei 

juridice. 

Aşadar, voinţa juridică cuprinde în conţinutul său două elemente: unul intern, psihologic, şi unul 

extern, social, declarat. Pentru a produce efecte juridice, voinţa internă trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: să fie liberă şi conştientă; să fie animată de intenţia de a produce efecte juridice; să fie exteriorizată. 

Voinţa juridică poate fi exteriorizată în diverse forme, dreptul civil consacrând principiul consensualismului 

ca regulă generală. Există, însă, şi situaţii în care este necesară respectarea formei solemne, lipsa acesteia 

sancţionându-se cu nulitatea absolută a actului juridic. Atunci când voinţa internă coincide cu voinţa 

declarată, exteriorizată, nu se ridică nici un fel de probleme. Există însă numeroase situaţii în care voinţa 

internă nu coincide cu voinţa externă. Neconcordanţele dintre voinţa internă, reală, şi cea exteriorizată nu 

contravin formării valabile a actului juridic. Cu toate acestea, în dreptul intern, raportat la dispozițiile legale, 

voinţa declarată este singura care produce efecte, aceasta fiind opozabilă terţilor [14]. 

Cât priveşte rolul voinţei raportat la persoana donatarului, deşi are mai puţină relevanță, totuşi 

prezenţa acesteia contează şi chiar este necesară. Spunem aceasta, deoarece de multe ori, voinţa internă a 

donatorului nu corespunde cu cea exteriorizată.  

Cu alte cuvinte, dacă la exterior are loc o gratificate, voinţa (scopul) internă a donatorului poate fi 

alta. Spre exemplu, donatorul având în proprietate o cisternă de 25 tone, ne putându-se debarasa de ia din 

cauza că nimeni nu doreşte să o cumpere, iar transportarea acesteia la punctul de colectare a fierului uzat este 

mai costisitoare decât însăşi cisterna, prin donarea acesteia va scăpa de ia. Dar aici problema nu e atât de 

complicată, pentru că indiferent de intenţia interioară a donatorului se poate întâmpla că cisterna va fi de 
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folos donatarului, odată ce şi-a exprimat acordul de a o primi în proprietate, rezolvându-se astfel problema 

pozitiv.  

Alta este problema în cazul unui teren neproductiv, unde mărimea impozitului funciar poate 

determina proprietarul să-l înstrăineze, fie şi cu titlu gratuit, deoarece nimeni nu-şi va procura o povară, iar 

renunţarea la dreptul de proprietate asupra terenului nu are rost. Or, potrivit art. 338 alin. 2 CC, obligaţiile 

proprietarului în legătură cu bunul la care a renunţat încetează atunci când un terţ dobândeşte dreptul de 

proprietate asupra bunului. În cazul acesta, povara plăţii impozitelor va cădea pe donatar, iată aici apare şi 

importanţa acordului de voinţă exprimat de donatar care este unul aproape la fel de important ca şi cel al 

donatorului.  

 

3. Discuții asupra necesității de a evita includerea unor acte de gratificare în câmpul juridic al 

donației 

 

În viaţa de zi cu zi, adesea se produc acte materiale de gratificare care după natura şi destinaţia lor, 

deşi sunt de liberalitate nu se încadrează în câmpul juridic al donaţiilor.  

Este vorba de premii şi recompense, bacşis, cadouri sub forma darurilor neînsemnate și cele 

habitudinale, reduceri şi discounturi etc. Le numim „acte materiale de gratificare” pentru a nu se crede că ne 

referim aici la actele juridice de gratificare, altele decât donaţia. Mai mult, am vrut să arătăm că acestea sunt 

acte materiale şi nu juridice, în scopul de a exclude din start ideea considerării lor ca acte juridice în genere, 

fără a mai lăsa loc să se creadă că acestea sunt donaţii.  

De altfel, toate actele materiale de gratificare avute în vedere nu au decât să genereze pentru 

dispunător doar obligaţii naturale (imperfecte) ce nu se bucură de susţinere din partea forţei coercitive a 

statului, fapt ce nu este specific actelor juridice, cu atât mai mult donaţiei.  

În acest sens, se mai afirmă că intenţia liberală lipseşte şi în cazul executării benevole a unei obligaţii 

civile imperfecte [15]. 

Deci, majoritatea actelor de gratificare arătate, în special, premiile și bacșișul, deși în aparență sunt 

percepute drept donaţii, până la urmă, ele reprezintă o formă de exprimare a generozităţii în schimbul unei 

prestaţii ce depăşeşte limitele celei ce se cuvine în temeiul unui raport ce are, de obicei, ca obiect deservirea 

unui client. Prin urmare, deşi clientul oferă un bacşiş distinct de plata serviciului prestat, totuşi acesta nu se 

încadrează în categoria actelor de gratificare, cu atât mai mult a donaţiilor atâta timp, cât este determinat de o 

contraprestaţie de aceeaşi natură legată de serviciul la care presupusul gratificat este obligat. 

În același context, trebuie să recunoaștem că regimul reducerilor şi discounturilor este puțin diferit 

față de cel al premiilor și bacșișului însă într-un final urmează aceiași soartă, natura lor determină a nu le 

încadra în categoria donației.  

Astfel, deşi după particularitatea lor măresc, prin economisire, patrimoniul celui ce beneficiază de 

ele, acestea nu sunt considerate veritabile donaţii atâta timp, cât prin stabilirea lor se urmăreşte obţinerea 

unui avantaj patrimonial din partea dispunătorului, cu atât mai mult că nu diminuează cu nimic patrimoniul 

său. Spunem aceasta, intenţionând a scoate în evidenţă ideea că, oricare nu ar fi mărimea reducerilor, acestea 

niciodată nu vor afecta valoarea reală a bunului, cu alte cuvinte se va opri la linia ce delimitează valoarea 

reală a bunului de profitul pretins. 

 

4. Unele sugestii în vederea reconsiderării conceptului desființării donației 

 

În urma examinării dispozițiilor legale în materia contractului de donați, identificăm o necesitate 

stringentă a revizuirii și conceptului ce a stat la baza reglementărilor în compartimentul desființării acestuia. 

Această necesitate se impune din aceleași raționamente ce au determinat și evoluția relațiilor contractuale în 

domeniu, de evoluția reglementărilor conexe, de schimbările ce s-au produs în planul concepției și aspirației 

umane, de efectele negative ale mecanismului juridic formulat anterior care și-a arătat neajunsurile de-a 

lungul timpului, dovedindu-se a fi unul defectuos și neputincios în fața valorilor ce se cer a fi apărate. 
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Prin urmare, având în vedere că problema în cauză a fost discutată detaliat și în alte lucrări [16], 

intenționăm, în cele ce urmează, să evidențiam principalele sugestii menite să îmbunătățească cadrul național 

de reglementare a temeiurilor și condițiilor desființării donației, dintre care: 

- instituirea prin reglementare a regulii generale de irevocabilitate a contractului de donaţie; 

- consacrarea legislativă a cazurilor de revocare a donației în calitate de excepție de la regula 

generală (irevocabilitatea donației), iar la cele prevăzute actualmente de legislația civilă să fie adăugat și 

cazul neînştiinţării donatorului de către donatar despre pregătirea unei infracţiuni prin care se va atenta la 

viaţa şi sănătatea acestuia”; 

- impunerea revocabilității pentru ingratitudine, atât donației, cât și promisiunii de donaţie prevăzută 

la art. 830 CC; 

- extinderea listei cazurilor ce dau temei de revocare unilaterală a donației; 

- revizuirea textului prin care se descriu condițiile desfacerii contractului de donație în cazul 

maladiilor prezumate a fi letale; 

- delimitarea clară între temeiurile și condițile revocării, rezoluțiunii și nulității contractului de 

donație, etc. 

 

Concluzii 

 

Evoluția evenimentelor înregistrată într-o periadă relativ scurtă în materia reglementării diferitor 

categorii de relații între particulari, inclusiv și cele ce decurg din raporturile contractuale cu tilu gratuit, 

suscită actualmente, fără îndoială, o altfel de abordare din partea legiuitorului Republicii Moldova. 

Dezideratul unei noi abordări se impune în condiții de maximă stringență, reclamată de valorile patrimoniale 

ce se cer a fi protejate, atât cele ce aparțin particularului, deopotrivă cu cele ale statului în contexul obligației 

pe care o are față de cetățenii săi.  

Agumentele și rațiunile ce sau arătat în conținutul lucrării de față sunt, după părerea noastră, destul 

de convingătoare și suficiente în a ne face să înțelegem care ar fi efectele și eventualele consecințe ale 

cadrului juridic defectuos ce reglementează înstituția contractului de donație. 

În același timp, avem convingerea și speranța că soluțiile propuse în textul lucrării vor sensibiliza 

atitudinea legiuitorului nostru, îl va determina să recurgă la revizuirea conceptului ce a stat la baza formulării 

cadrului juridic în materie cu luarea în considerare a tuturor sugestiilor noastre, ba mai mult, va recurge și la 

o revizuire a conceptului de reglementare și în plan structural.  
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