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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii privind completarea Cărţii 3 (Obligaţiile) a Codului civil (Titlul IV Fiducia) 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Codul civil al Republicii Moldova este cel mai voluminos şi detaliat act legislativ în materie de 

drept privat în Republica Moldova.  Având putere de lege organică, el reglementează statutul 

persoanelor, proprietatea, obligaţiile, moştenirea şi dreptul internaţional privat.   

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 519 din 3 decembrie 2013 (cu modificările şi completările 

ulterioare) a fost creat Grupul de lucru pentru modificarea și completarea Codului civil. Grupul de 

lucru, în comun cu Ministerul Justiției, a elaborat proiectul modificărilor şi completărilor la Cartea 3, 

inclusiv noul Titlu IV (Fiducia).   

În scopul modernizării dreptului privat al Republicii Moldova şi, în special, pentru a răspunde 

la necesităţile practice apărute în circuitul civil şi comercial tot mai complex, dar şi a asigura 

implementarea unor noutăţi introduse prin alte modificări şi completări operate la Codul civil, s-a decis 

introducerea instituţiei fiduciei în Codul civil prin completarea Cărţii 3 cu Titlul IV.   

Conform Proiectului, fiducia este definită ca „un raport juridic în care o parte (fiduciarul) este 

obligată să devină titularul unei mase patrimoniale (masa patrimonială fiduciară), să o administreze şi 

să dispună de ea, în conformitate cu condiţiile care guvernează raportul (condiţiile fiduciei), în 

beneficiul unui beneficiar sau pentru a promova un scop de utilitate publică” (art. 1431/1 din Codul 

civil în redacţia Proiectului). 

Deşi fiducia se bazează pe trust-ul din sistemul de drept anglo-saxon, numeroase state din 

sistemul continental de drept (la care aparţine şi sistemul de drept al Republicii Moldova) au introdus în 

ultimele decenii conceptul de fiducie.  Proiectul de faţă se bazează pe Cartea X – Fiducia (Book X – 

Trusts) din Proiectul Cadrului Comun de Referinţă (Draft Common Frame of Reference) al Uniunii 

Europene, dezvoltat de mediul academic din Europa, publicat în 2008.   

Suplimentar, au fost studiate şi s-au ţinut cont de ultimele evoluţii legislative pe plan 

internaţional şi european şi în special: 

a) Codul civil francez, în redacţia Legii nr. 2007-211 din 19 februarie 2007, prin care a fost 

introdus, în Codul civil francez, Titlul XIV, „Despre fiducie”; 

b) noul Cod civil al României în vigoare din 1 octombrie 2011; 

c) Codul civil al regiunii Quebec; 

d) proiectul Directivei UE privind masele protejate (draft EU Directive on Protected Funds) 

publicat în 2004.   

Anterior, în Republica Moldova fiducia a cunoscut o anumită reglementare prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la proprietatea fiduciară (trast), nr.48 din 16 februarie 1994 

(Monitor nr.3/53 din 30 martie 1994), abrogat prin Decretul Preşedintelui nr. 1821 din 20 decembrie 

2000.   

Subliniem că figura juridică a fiduciei, introdusă prin prezentul Proiect, este diferită de figura 

juridică a administrării fiduciare, reglementate de capitolul XIV (art. 1053-1060) din Codul civil, şi 

care se păstrează în forma actuală (Urmează doar de a fi exclus de la art. 1053 alin.(1) termenul 

„fiduciar” dintre paranteze, pentru a evita confuzia cu fiduciarul din raporturile de fiducie.)  În special, 

administratorul fiduciar nu dobândeşte titlul de proprietate al bunurilor transmise în administrare 

fiduciară, ci doar le posedă şi le administrează, încheie acte juridice în privinţa lor din numele 

fondatorului administrării (art. 1059 alin.(1) Cod civil).  Astfel că, în fond, administratorul fiduciar este 

un mandatar al fondatorului administrării (art. 1060 Cod civil).  Aşa cum se va arăta mai jos, în 

concepţia Proiectului fiduciarul devine proprietar al bunurilor transmise lui şi încheie acte juridice din 

nume propriu, dar pe contul masei patrimoniale fiduciare al cărei titular este.   

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
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Noul titlu IV este divizat în 10 capitole, care au ca scop instituirea unui regim comprehensiv al 

fiduciei în sistemul naţional de drept privat.   

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 14311 defineşte conceptul de fiducie ca un raport juridic şi arată elementele esenţiale ale 

acestui raport: 

1) masa patrimonială fiduciară, care constă dintr-o masă de drepturi şi obligaţii patrimoniale; 

2) fiduciarul, care este titularul masei patrimoniale, proprietar al bunurilor din masă, creditor al 

creanţelor din masă, precum şi debitor al datoriilor din masă (art. 14318); 

3) persoanele (beneficiarii) sau scopul în al căror folos se constituie fiducia; 

4) obligaţia fiduciarului de a administra şi dispune de masa în scopurile care rezultă din 

condiţiile fiduciei.   

Diagrama nr. 1 explică schematic aceste elemente.   

Aşa cum indică şi folosirea termenului englez trust (încredere) şi latin fiducia (încredere), 

raportul de fiducie este un raport esenţialmente fiduciar, adică care se bazează pe încrederea 

constituitorului în fiduciar şi în exigenţele de bună-credinţă şi loialitate pe care fiduciarul trebuie să o 

manifeste în exercitarea rolului său.   

Deşi fiduciarul este proprietar al bunurilor şi creditor al creanţelor din masa fiduciară el nu se 

bucură de aceleaşi drept deplin şi discreţionar pe care îl are un proprietar sau un creditor în mod 

normal.  Titlul fiduciarului este limitat de: 

a) obligaţia de a administra masa, care poate implica obligaţia să rămână titular o anumită 

perioadă de timp, să o păstreze şi să investească activele masei (art. 143152), adică toate actele 

îndreptate spre păstrarea sau maximizarea masei în beneficiul altora.  Aici se include şi dreptul de a 

încasa silit creanţele şi cel de a revendica bunurile masei de la terţii care acţionează ilicit; 

b) obligaţia de a dispune de activele masei, care constă în principal de a face plăţi din masă 

către beneficiari sau de a transmite beneficiarilor dreptul de proprietate asupra bunurilor din masă (art. 

14315 alin.(1).  Uneori însă, pentru a respecta condiţiile fiduciei fiduciarul va trebui să vândă din 

bunurile din masă către terţi şi să aplice banii la acoperirea datoriilor fiduciei sau la plata către 

beneficiari.   

Art. 14312 determină părţile raportului de fiducie, şi anume: 

a) constituitorul - persoana care constituie o fiducie şi transmite fiduciarului titlul asupra 

drepturilor aduse ca aport la masa patrimonială fiduciară; 

b) beneficiar – persoana care, potrivit condiţiilor fiduciei, are dreptul la beneficiu din masa 

patrimonială fiduciară sau are vocaţia la un asemenea beneficiu; 

c) fiduciarul – persoana obligată să devină titularul unei mase patrimoniale (masa patrimonială 

fiduciară), să o administreze şi să dispună de ea (art. 14311); 

d) opţional, asistentul fiduciei – persoana care, potrivit condiţiilor fiduciei, are dreptul de a 

desemna sau revoca fiduciarul ori de a-şi da consimţământul la renunţarea fiduciarului, precum şi alte 

discreţii şi împuterniciri prevăzute expres.   

Diagrama nr. 1 explică schematic rolul acestor părţi ale raportului de fiducie.   

Art. 14315 reglementează detaliat regimul beneficiarului şi a dreptului său la beneficiu.   

Dreptul la beneficiu al beneficiarului devine irevocabil din momentul acceptării sale.  În unele 

cazuri (cum ar fi cel când beneficiarul este minor sau adult ocrotit) acceptarea se prezumă.   

Beneficiul poate consta în orice folos pentru beneficiar, cum ar fi: a) dobândirea titlului asupra 

masei patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea (cum ar fi dreptul dea primi toată masa în cazul 

moştenirii subsecvente – a se vedea Diagrama nr. 5; dreptul de a primi un bun din masă sau venituri din 

masă Diagrama nr. 3); b) constituirea unui drept limitat asupra masei patrimoniale fiduciare sau a unei 

părţi din ea (cum a fi un drept de abitaţie asupra imobilului din masa fiduciară).   

Se introduce conceptul, important pentru circuitul comercial, de fiduciei cu scop de garanţie, în 

care beneficiul poate consta într-o prestaţie care satisface, în natură sau prin echivalent, obligaţia 
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oricărei persoane faţă de beneficiar garantată prin fiducie (obligaţia garantată), inclusiv: 

a) dobândirea masei patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea de către beneficiarul care este 

creditor în contul stingerii obligaţiei garantate; 

b) prin vânzarea bunurilor ori urmărirea creanţelor din masa patrimonială fiduciară şi 

îndreptarea produsului vânzării către stingerea obligaţiei garantate; 

c) exercitarea şi urmărirea dreptului de garanţie din masa patrimonială fiduciară şi îndreptarea 

produsului vânzării către stingerea obligaţiei garantate.   

Diagrama nr. 4 explică schematic funcţionarea fiduciei cu scop de garanţie.   

Art. 14316 clarifică caracterul imperativ al dispoziţiilor legale cuprinse în Titlul IV (Fiducia) 

dacă din dispoziţiile titlului nu rezultă expres că părţile la raportul de fiducie pot să convină altfel.  

Abordarea este aplicată de autorii Cărţii X din DCFR prin faptul că majoritatea normelor juridice 

cuprinse în această carte sunt structurale, care ţin de limitele dreptului de proprietate, de răspunderea 

faţă de diverşi creditori.  Totuşi, în aceea ce ţine de libertatea constituitorului de a stabili condiţiile 

fiduciei, art. 143135 acordă fiduciarului discreţie privind modul în care îşi exercită atribuţiile (să 

dispună sau nu de drepturile fiduciei, să acorde sau nu un beneficiu, „dacă legea sau condiţiile fiduciei 

nu prevăd altfel”.  Reglementarea porneşte aşadar de la prezumţia de libertate în acţiunea fiduciarului şi 

permite constituitorului, la determinarea condiţiilor fiduciei, să stabilească limitele şi condiţiile care vor 

fi obligatorii pentru fiduciar.  O asemenea abordare se regăseşte şi în art. 143138 şi 143146 printre altele. 

 

CAPITOLUL II - MASA PATRIMONIALĂ FIDUCIARĂ 

 

Concepţia Proiectului, în armonie cu cea acceptată în dreptul francez şi românesc, este că masa 

fiduciară nu constituie un patrimoniu (această teorie este legiferată în Quebec şi este criticabilă), ci 

constituie o masă patrimonială care face parte din patrimoniul fiduciarului.  Astfel, se menţine teoria 

unicităţii patrimoniului persoanei.   

În acest sens, art. 14318 alin. (1) dispune că masa patrimonială fiduciară reprezintă o masă 

patrimonială distinctă de patrimoniul propriu al fiduciarului (masa patrimonială personală a 

fiduciarului) şi de oricare alte mase patrimoniale fiduciare al căror titular este fiduciarul.   

Masa patrimonială fiduciară poate cuprinde: a) dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 

asupra banilor şi altor bunuri, b) drepturi de creanţă de orice natură, c) garanţii ori, d) alte drepturi 

patrimoniale, e) sau un ansamblu de asemenea drepturi.  Ele pot fi prezente ori viitoare.  Fiecare 

element activ din masa patrimonială fiduciară poartă denumirea generică de drept al fiduciei. 

Nu pot constitui drepturi ale fiduciei drepturile inalienabile.   

Masa patrimonială fiduciară de asemenea cuprinde datoriile fiduciei (art. 143115). 

Prin termenul „parte a masei patrimoniale fiduciare” se înţelege o cotă din masa patrimonială 

fiduciară, unul sau mai multe drepturi ale fiduciei sau o cotă din dreptul fiduciei. 

 

O problemă specială este cea a opozabilităţii fiduciei şi este reglementată de art. 143113 din 

Proiect.  Aşadar, opozabilitatea apartenenţei unui drept deţinut de fiduciar la o masă patrimonială 

fiduciară se realizează pe două căi:  

1) prin înregistrare într-un registru prevăzut de lege, astfel obţinându-se opozabilitatea absolută 

(faţă de toate persoanele); 

2) prin cunoaştere efectivă, chiar dacă fiducia nu a fost înregistrată, astfel obţinându-se 

opozabilitatea relativă (doar faţă persoanele care cunosc).   

Astfel, fiducia este opozabilă absolut după cum urmează: 

a) în raport cu dreptul fiduciei înregistrat într-un registru de publicitate, fiducia era înregistrată 

în acelaşi registru asupra dreptului respectiv.  Aici putem menţiona bunurile imobile, părţile sociale în 

societăţile cu răspundere limitată; mărcile comerciale; brevetele de invenţie etc.; 

b) în raport cu dreptul fiduciei pentru care legea nu prevede o formalitate de publicitate, fiducia 

era înregistrată în registrul garanţiilor reale mobiliare.  În acest caz, înscrierea poate arăta ca obiect al 

fiduciei un drept fiduciar sau poate descrie întreagă masă patrimonială ori o parte din ea.  
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Notăm că, aşa cum legea actuală prevede în cazul gajului universalităţii, este extrem de greu de 

anticipat toate componentele viitoare ale masei patrimoniale fiduciare şi este greu de realizat o măsură 

veritabilă de publicitate, astfel încât un creditor să poată delimita clar, care bunuri sunt ale fiduciei şi 

care sunt bunuri personale ale fiduciarului.   

Astfel, fiducia este opozabilă relativ după cum urmează: 

a) faţă de persoana căreia această apartenenţă îi era cunoscută pe altă cale.  De exemplu, părţile 

raportului de fiducie cunosc despre existenţa lor, deci fiducia le este opozabilă; 

b) dacă banii care fac obiectul dreptului sunt înscrişi la soldul unui cont bancar fiduciar.  În 

special, la noul art. 12351 privind contul bancar fiduciar, un cont bancar este fiduciar doar dacă s-a 

făcut o înregistrare în registrul garanţiilor reale mobiliare.  Totuşi, conturile deschise de anumite 

categorii de profesionişti (băncile, o formă de exercitare a profesiei de executor judecătoresc, notar sau 

avocat, societate de investiţii, depozitar central sau organism de plasament colectiv de valori mobiliare 

în sensul Legii privind piaţa de capital) sunt exceptaţi de cerinţa de înregistrare, instituindu-se astfel o 

prezumţie relativă că acestea persoana ar putea avea conturi fiduciare.  În toate cazurile însă, banca 

comercial trebuie să facă menţiunea că contul deschis este cont fiduciar.  În absenţa unei asemenea 

menţiuni, contul nu este fiduciar.   

c) dacă instrumentele financiare care fac obiectul dreptului sunt înscrise la un cont fiduciar ţinut, 

în calitate de fiduciar, de către depozitarul activelor unui organism de plasament colectiv în valori 

mobiliare, de depozitarul central, de societatea de investiţii ori altă entitate îndreptăţită de legislaţia în 

domeniul pieţei de capital. 

Pentru opozabilitatea interdicţiilor care pot fi stabilite de condiţiile fiduciei, Proiectul prevede 

că, dacă condiţiile fiduciei cuprind o interdicţie convenţională de înstrăinare sau grevare a unui drept al 

fiduciei, ori dacă fiduciarul este obligat, în anumite circumstanţe, să transmită titlul asupra unui drept al 

fiduciei unui anumit beneficiar, aceste grevări sunt opozabile dacă s-a îndeplinit formalitatea de 

publicitate a grevării prevăzută de lege, după natura bunului ori dacă terţul a cunoscut împrejurarea dată 

pe altă cale. 

Sarcina îndeplinirii şi menţinerii formalităţilor de opozabilitate conform art. 143113 din Proiect.  

Soluţia se înscrie în obligaţia generală a fiduciarului de a da efect condiţiilor fiduciei în mod cât mai 

fidel.   

Prin dispoziţiile alin.(5) Guvernul este abilitat să stabilească modul de înregistrare, modificare şi 

radiere a fiduciei în registrul garanţiilor reale mobiliare.   

Un aspect esenţial al fiduciei este protecţia juridică a masei patrimoniale fiduciare de: 

1) creditorii personali ai constituitorului.  Astfel, potrivit art. 143117 din Proiect, creditorul 

constituitorului nu poate urmări masa patrimonială fiduciară, nici în cadrul procesului de insolvabilitate 

a constituitorului şi nici în afara lui.   

Cu toate acestea, creditorul constituitorului poate urmări un drept din masa patrimonială 

fiduciară doar în măsura în care: 

a) deţine un gaj sau o altă garanţie reală asupra acestui drept şi a cărei opozabilitate este 

dobândită, potrivit legii, anterior opozabilităţii fiduciei; sau 

b) constituirea sau, după caz, transmiterea acestui drept a fost desfiinţată prin nulitate absolută 

ori relativă sau declarată inopozabilă în virtutea hotărârii judecătoreşti definitive.  Scopul acestei din 

urmă excepţii este protecţia creditorilor constituitorului dacă fiducia a fost creată sau folosită în scopuri 

frauduloase.   

2) creditorii personali ai fiduciarului.  În acest sens, art. 143114 prevede că, în măsura în care 

fiducia le este opozabilă: 

a) creditorii personali ai fiduciarului nu pot urmări masa patrimonială fiduciară, nici în cadrul 

procesului de insolvabilitate a fiduciarului şi nici în afara lui; 

b) soţul fiduciarului nu dobândeşte vreun titlu asupra masei patrimoniale fiduciare.   

c) succesorii fiduciarului nu au dreptul la nici un beneficiu din masa patrimonială fiduciară.   

Dispoziţiile de mai sus nu interzic ca persoanele vizate în ele să fie desemnate în calitate de 

beneficiari conform regulilor comune.   
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Diagrama nr. 2 explică schematic modul în care masa patrimoniala fiduciară este izolată şi 

protejată de creditorii personali ai părţilor la fiducie.   

O problemă conexă este cea de protecţie a patrimoniului părţilor la fiducie de datoriile fiduciei.  

Masa patrimonială personală a fiduciarului de asemenea, ca regulă, este izolată de masa patrimonială 

fiduciară.  În acest sens, art. 143116 dispune: creditorul căruia fiduciarul îi datorează o datorie a fiduciei 

(creditorul fiduciei) asumate de fiduciar în conformitate cu obligaţiile sale de fiduciar îşi poate satisface 

creanţa din contul: 

a) masei patrimoniale fiduciare; şi 

b) masei patrimoniale personale a fiduciarului: 

i) dacă la momentul asumării datoriei fiduciei, creditorul nu cunoştea şi, în mod rezonabil, nu 

trebuia să cunoască faptul că fiduciarul acţionează în calitate de fiduciar.  Astfel, fiduciarul este 

sancţionat dacă nu a asigurat opozabilitatea fiduciei, iar terţul s-a încrezut că tratează cu fiduciarul în 

calitatea sa personală; 

ii) dacă condiţiile fiduciei prevăd obligaţia fiduciarului de a răspunde subsidiar cu masa 

patrimonială personală pentru o parte sau pentru toate datoriile fiduciei.   

În continuare, art. 143118 din Proiect prevede protecţia juridică a patrimoniului constituitorului 

şi a beneficiarilor: constituitorul, beneficiarul sau asistentul fiduciei nu poartă răspundere faţă de 

creditorii fiduciei în această calitate.  Cu toate acestea, condiţiile fiduciei pot să prevadă obligaţia 

constituitorului de a răspunde subsidiar pentru o parte sau pentru toate datoriile fiduciei.   

 

 

CAPITOLUL III - CAPITOLUL III CONSTITUIREA FIDUCIEI 

 

Articolul 143120 oferă o mare flexibilitate în folosirea instituţiei fiduciei în diverse contexte 

contractuale şi extracontractuale.  Astfel, fiducia se constituie: 

a) prin contract de fiducie.  El se încheie în formă scrisă.  Nerespectarea cerinţei de formă atrage 

decăderea din proba cu martori în caz de litigiu; 

b) prin declaraţie unilaterală de constituire a fiduciei.  Ea se încheie în formă autentică, sub 

sancţiunea nulităţii; 

c) prin testament, în una de formele prevăzute de lege pentru validitatea testamentului; 

d) în cazurile expres prevăzute de lege, prin act administrativ şi hotărâre judecătorească.  De 

exemplu, Codul de procedură civilă ar putea fi completat cu dreptul instanţei de a constitui o fiducie din 

care victimei unui anumit prejudiciu i se vor face plăţi periodice cu titlu de despăgubiri.   

Înregistrarea fiduciei nu este o condiţie de validitate a contractului de fiducie sau declaraţiei 

unilaterale de constituire a fiduciei.  În cazul transmiterii sau constituirii drepturilor supuse înregistrării 

într-un registru de publicitate, această formalitate va trebuie îndeplinită pentru a atinge acest efect 

juridic.  Cerinţele de opozabilitate, stabilite de art. 143113 din Proiect, nu sunt cerinţe de validitate ale 

contractului sau declaraţiei.   

 

CAPITOLUL IV - CONDIŢIILE FIDUCIEI 

 

Conţinutul exact al obligaţiei fiduciarului depinde de condiţiile concrete stipulate ale fiduciei.   

Cea mai atenuată formă a fiduciei este fiducia simplă (bare or simple trust, în dreptul anglo-

saxon), conform căreia fiduciarul este doar un titular nominal al bunului care îi este transmis în 

proprietate, fără obligaţia de a administra în mod activ bunul.  Obligaţia sa esenţială se rezumă la cea de 

a transmite proprietatea către beneficiar atunci când se vor surveni circumstanţele care permit 

beneficiarului să dobândească proprietatea.   Pentru a îndeplini această obligaţie, fiduciarului îi revine o 

obligaţie de a nu face, adică de a nu dispune de bun către terţi, de a nu împiedica beneficiarul să se 

bucure de bun şi să nu-l folosească în scopuri proprii.  Astfel, „obligaţia de administrare” a fiduciarului 

se rezumă la deţinerea nominală a bunului în proprietatea sa.   

Forma cea mai agravată a fiduciei este fiducia discreţionară (large discretionary trust or public 
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benefit trust, în dreptul anglo-saxon), conform căreia fiduciarul este obligat să asigure investirea 

bunurilor din masă şi să ia decizii discreţionare de distribuire a venitului sau capitalului între o 

multitudine de beneficiari sau scopuri stipulate.  În acest caz, caracterul activ al obligaţiilor fiduciarului 

este pronunţat, atât în ce ţine de administrarea masei (supravegherea investiţiilor şi schimbarea modului 

de investiţie, elaborarea şi modificarea strategiei de investire), cât şi în ceea ce ţine de dispunerea de 

masă (să ţină cont de nevoile speciale ale beneficiarilor sau meritele comparative ale unui solicitant de 

grant).   

 

Capitolul de faţă cuprinse norme privind interpretarea condiţiilor fiduciei şi determinarea 

corectă a beneficiarilor sau a persoanelor care au vocaţie la beneficiu, precum şi reglementează situaţia 

dispunerii incompletă de masa patrimonială fiduciară.   

 

CAPITOLUL V – DREPTUL DE DECIZIE ŞI ÎMPUTERNICIRILE FIDUCIARULUI 
 

Art. 143135 acordă fiduciarului discreţie privind modul în care îşi exercită atribuţiile (să dispună 

sau nu de drepturile fiduciei, să acorde sau nu un beneficiu, „dacă legea sau condiţiile fiduciei nu 

prevăd altfel”.  Reglementarea porneşte aşadar de la prezumţia de libertate în acţiunea fiduciarului şi 

permite constituitorului, la determinarea condiţiilor fiduciei, să stabilească limitele şi condiţiile care vor 

fi obligatorii pentru fiduciar.  În acelaşi sens se interpretează art. 143138 alin.(4), potrivit căruia 

dispoziţiile art. 143139-143145 prevăd împuternicirile fiduciarului în cazuri concrete dacă prin condiţiile 

fiduciei ele nu au fost limitate sau modificate.   

Articolul 143138 precizează că: 

1) fiduciarul este titular al drepturilor fiduciei şi le exercită în această calitate.   

2) fiduciarul este debitorul datoriilor fiduciei şi le execută în această calitate.   

3) acţionând ca titular al drepturilor fiduciei şi ca debitor al datoriilor fiduciei, fiduciarul este 

obligat să respecte limitele împuternicirilor impuse prin condiţiile fiduciei şi lege.   

Printre împuternicirile reglementate de acest capitol, menţionăm împuternicirea de a desemna 

un mandatar, de a transmite titlul persoanei care se obligă să fie fiduciar, de a preda posesia unui 

depozitar, de a delega, de a alege investiţiile, precum şi de a supune conturile fiduciare auditului.   

 

CAPITOLUL VI – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FIDUCIARULUI ŞI ALE ASISTENTULUI FIDUCIEI 
 

Articolul 143146 impune fiduciarului obligaţia să administreze masa patrimonială fiduciară şi să 

exercite împuternicirea de a dispune de masa patrimonială ca un administrator prudent al afacerilor 

altuia în beneficiul beneficiarilor sau pentru promovarea unui scop de utilitate publică, în conformitate 

cu condiţiile fiduciei şi cu legea. 

În particular, fiduciarul este obligat să acţioneze cu competenţa şi prudenţa cuvenită, cu 

corectitudine şi bună-credinţă. 

În măsura în care condiţiile fiduciei nu prevăd altfel: 

a) fiduciarul poartă obligaţiile speciale prevăzute în Secţiunea 1 din acest Capitol; şi 

b) administrarea sau dispunerea de masa patrimonială fiduciară se consideră în beneficiul 

beneficiarului doar dacă ea se face în beneficiul economic al acestei persoane. 

Fiduciarul este obligat să respecte condiţiile fiduciei. 

Printre drepturile fiduciarului Proiectul stabileşte: 

a) dreptul de rambursare din masa patrimonială fiduciară a cheltuielilor suportate pentru 

executarea obligaţiilor de fiduciar, inclusiv de stingere a datoriilor fiduciei (art. 143156); 

b) dreptul la remuneraţie din masa patrimonială fiduciară în modul prevăzut de condiţiile 

fiduciei (art. 143157) etc..   

 

CAPITOLUL VII – MIJLOACELE ÎN CAZ DE NEEXECUTARE 
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Secţiunea 1 reglementează modul în care se poate cere executarea în natură de la fiduciar a 

obligaţiilor, supravegherea judecătorească şi alte drepturi secundare care pot fi prevăzute pentru 

cazurile când fiduciarul nu-şi execută obligaţiilor.   

În special, 143163 prevede că, la cererea unei părţi a fiduciei sau a persoanei îndreptăţite să ceară 

executarea silită obligaţiei de fiduciar, instanţa de judecată poate anula decizia fiduciarilor sau 

asistentului fiduciei privind exercitarea ori neexercitarea sau privind modul de exercitare unei 

împuterniciri ori discreţii acordate lor prin condiţiile fiduciei sau lege. 

Instanţa de judecată poate anula o decizie a fiduciarilor sau a asistentului fiduciar: 

a) care constituie un abuz de împuternicire; 

b) care este luată cu depăşirea împuternicirilor fiduciarilor sau asistentului fiduciei,  

c) ori în alt mod încalcă condiţiile fiduciei.   

 

Secţiunea 2 reglementează repararea prejudiciului de către fiduciar şi predarea îmbogăţirii 

nepermise obţinută de fiduciar, dar care nu a fost inclusă de el în masa patrimonială fiduciară 

(mecanism cunoscut ca disgorgement şi prevăzut de art. 14 alin.(3) din Cod).   

 

CAPITOLUL VIII – SCHIMBAREA FIDUCIARILOR SAU ASISTENŢILOR FIDUCIARI 

 

Având în vedere exigenţele înalte de încredere înaintate faţă de fiduciar, Proiectul prevede şi 

posibilitatea schimbării sale în anumite condiţii.   

Articolul 143173 precizează că, după constituirea fiduciei, o persoană poate fi desemnată în 

calitate de fiduciar, iar un fiduciar poate renunţa sau poate fi exclus: 

a) în temeiul unei împuterniciri a unei părţi la fiducie acordate prin condiţiile fiduciei sau lege; 

b) prin hotărâre judecătorească în temeiurile prevăzute de lege. 

Exercitarea unei împuterniciri în sensul dispoziţiilor lit. a) produce efecte doar dacă poartă 

formă scrisă. Aceeaşi regulă se aplică unei instrucţiuni obligatorii date fiduciarilor de către o parte a 

fiduciei privind exercitarea acestei împuterniciri.   

Secţiunea 5 reglementează efectul schimbării fiduciarilor.  În special, potrivit art. 143183, 

fiduciarii care sunt titulari ai dreptului fiduciei sunt obligaţi să transmită titlul asupra dreptului respectiv 

noului fiduciar desemnat în mod corespunzător.  Transmiterea titlului către o persoană desemnată în 

calitate de fiduciar nu lipseşte de acest titlu fiduciarii de la acel moment care îşi continuă calitatea. 

 

Următoarele 2 capitole reglementează stingerea şi modificarea fiduciei. cesiunea dreptului la 

beneficiu (capitolul 9), precum şi relaţiile fiduciarului cu terţii (capitolul 9).   

 

Se planifică, după publicarea tuturor modificărilor şi completărilor la toate cărţile Codului civil, 

abilitarea Ministerului Justiţiei cu renumerotarea şi republicarea codului.   

 

După punerea în aplicare a noului Titlu privind Fiducia, se recomandă iniţierea procedurii de 

aderare a Republicii Moldova la Convenţia de la Haga din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă fiduciei 

şi recunoaşterea ei (în vigoare din 1 ianuarie 1992 şi la care sunt parte state cum sunt Italia, Marea 

Britanie, Olanda, etc.).   

 

 

Fundamentarea economico-financiară 

Punerea în aplicare a dispoziţiilor legale introduse prin Proiectul de lege nu implică cheltuieli 

din contul bugetului de stat.   

 

Impactul proiectului 

 

Proiectul va introduce în dreptul privat al Republicii Moldova instituţia fiduciei conform 
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ultimelor tendinţe europene şi internaţionale în materie şi va oferă un instrument juridic în plus 

participanţilor la circuitul civil pentru a-şi satisface şi apăra interesele legitime.   

 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Proiectul de lege modificări şi completează esenţial Codul civil – principalul act legislativ de drept 

privat al republicii.  Aşa cum rezultă din explicaţiile de mai sus, unele legi speciale vor trebui ajustate 

pentru evitarea contradicţiilor cu Codul civil.  În special, legile care reglementează diferitele profesii 

conexe justiţiei vor trebui completate cu dreptul notarului, executorului, avocatului dreptul de a acţiona 

ca fiduciar şi de a deschide conturi fiduciare.   

 

Urmează de asemenea de a studia opţiunile privind regimul fiscal al fiduciei din alte state şi de a 

reglementa prin Codul fiscal un regim clar şi echitabil.   

 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Lege a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare.  

Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul urmează să fie transmis CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție. 

 

 

 

 

                     Viceministru                                       Nicolae EȘANU 

http://www.justice.gov.md/
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Diagrama nr. 1
FIDUCIA – PĂRŢILE RAPORTULUI DE FIDUCIE

CONSTITUITOR

BENEFICIAR

• transmite bani, bunuri, drepturi 
către fiduciar

• stabileşte condiţiile fiduciei: 
numeşte fiduciarul, beneficiarul, 
asistentul, drepturile lor

MASA PATRIMONIALĂ

FIDUCIARĂ

ASISTENT
(OPŢIONAL)

• încuviinţează anumite acte
• drepturi de control asupra 

activităţii fiduciarului

• devine proprietarul banilor, 
bunurilor, titularul drepturilor 

transmite de constituitor
• este titularul masei patrimoniale 

fiduciare

• îndeplineşte condiţiile fiduciei
• realizează dreptul la beneficiu al 

beneficiarului

• primeşte de la fiduciar beneficii din 
masa patrimonială fiduciară

FIDUCIAR

© Octavian Cazac 2016, Chişinău
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Diagrama nr. 2:

FIDUCIA – MASA PATRIMONIALĂ FIDUCIARĂ

CONSTITUITOR

BENEFICIAR

MASA PATRIMONIALĂ

FIDUCIARĂ

CREDITORI

FIDUCIAR

CREDITORII MASEI, inclusiv 

Beneficiarul în condiţiile 

fiduciei

CREDITORI

CREDITORII

SOŢUL

© Octavian Cazac 2016, Chişinău

 

  



 11 

Diagrama nr. 3:
FIDUCIA – CAZUL NR. 1 (FIDUCIA ASUPRA PREŢULUI)

CONSTITUITOR = 
CUMPĂRĂTORUL

BENEFICIARI = 
VÂNZĂTORUL + 
CUMPĂRĂTORUL

MASA PATRIMONIALĂ

FIDUCIARĂ

• notarul depune banii în contul său 

bancar fiduciar

• nu este necesară înregistrarea fiduciei 

în Registrul garanţiilor reale mobiliare

FIDUCIAR = 
NOTAR

Dacă imobilul vândut este înregistrat 

pe numele Cumpărătorului, notarul 

eliberează banii Vânzătorului 

SCENARIUL 1

Dacă imobilul vândut nu este 

înregistrat pe numele Cumpărătorului 

până la un termen stipulat, notarul 

eliberează banii Cumpărătorului

SCENARIUL 2

Avantaje:

• niciuna din părţile contractului de 

vânzare-cumpărare nu trebuie să 

execute prima şi nu riscă

• ambele părţi sunt protejate de 
insolvabilitatea celeilalte sau de un 

sechestru pe contul ei bancar

• facilitează derularea contractelor 

părţile cărora nu se cunoşteau şi nu 

au încredere una în alta

© Octavian Cazac 2016, Chişinău
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Diagrama nr. 4:

FIDUCIA – CAZUL NR. 2 (FIDUCIA ASUPRA GAJULUI)

CONSTITUITOR = 
DEBITORUL GAJIST

BENEFICIARI = TOŢI

CREDITORII PARTE A

UNUI CONSORŢIU

MASA PATRIMONIALĂ

FIDUCIARĂ

• În cazul bunului mobil gajat, fiducia 

este înregistrată în Registrul garanţiilor 

reale mobiliare

• în cazul imobilului ipotecat, fiducia 

este înregistrată în Registrul bunurilor 

imobile

FIDUCIAR = 
CREDITOR GAJIST = 

BANCA LIDER

Dacă vreuna din obligaţiile garantate 

este neexecutată, Banca lider, chiar 

dacă nu este creditor al obligaţiei 

garantate, execută gajul şi plăteşte 

creditorului căruia nu i s-a plătit

SCENARIUL

Avantaje:

• permite întreprinderilor să ia credite 
mari (de consorţiu), dar cu 

constituirea unui singur gaj (de rangul 

I) în folosul unui singur creditor gajist

• creditorul gajist fiduciar deţine gajul 

atât pentru garantarea creanţelor sale 

cât şi pentru garantarea creanţelor 

altor creditori (prezenţi sau viitori)

• dacă un creditor beneficiar 

cesionează creanţa, cesionarul devine 

automat beneficiar, iar gajul nu 

trebuie reperfectat

© Octavian Cazac 2016, Chişinău
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Diagrama nr. 5:

FIDUCIA – CAZUL NR. 3 (FIDUCIA ASUPRA MASEI SUCCESORALE)

CONSTITUITOR = 
TESTATORUL

BENEFICIAR = 
MOŞTENITORUL

SUBSECVENT

MASA PATRIMONIALĂ

FIDUCIARĂ

• în cazul când masa succesorală 

cuprinde bunuri mobile, fiducia este

înregistrată în Registrul garanţiilor 

reale mobiliare

• în cazul când masa succesorală 

cuprinde bunuri mobile, fiducia este 

înregistrată în Registrul bunurilor 

imobile

• în aceleaşi registre se vor nota limitele 

împuternicirilor fiduciarului (de ex. că 

trebuie încuviinţarea Asistentului)

FIDUCIAR = 
MOŞTENITORUL

PREALABIL

Testatorul a dispus că lasă moştenirea copilului 

său însă moştenirea va trece la copil doar când 

acesta va împlini 25 de ani sau până se va căsători.  

Copilul este deci moştenitor subsecvent pe termen 

sau condiţie.  

Până la împlinirea termenului testatorul şi-a numit 

fratele să fie moştenitor prealabil al masei 

succesorale.  Fratele este titularul masei 

succesorale, însă el o deţine doar ca fiduciar –

până la împlinirea termenului.  

Chiar dacă fratele fiduciar decedează, moştenitorii 

săi devin tot fiduciari şi suportă obligaţia de 

transmitere a masei succesorale la împlinirea 

termenului sau condiţiei.  

Testamentul poate prevedea că fiduciarul, până la 

împlinirea termenului sau condiţiei, va face 

anumite plăţi beneficiarului (copilului) pentru 

întreţinere, studii etc.

SCENARIUL

ASISTENT =
SORA TESTATORULUI

Testatorul a desemnat-o pe sora sa să 

supravegheze Fiduciarul şi să 

încuviinţeze actele de dispoziţie 

privitor la imobilele din masa 

succesorală

© Octavian Cazac 2016, Chişinău

 


