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Rezumat:
Prezentul articol îºi propune sã trateze efectele operaþiunii juridice a simulaþiei
în mod comparativ, în actuala reglementare a Codului Civil ºi în viitoarea
reglementare a Noului Cod civil, din perspectiva creditorilor chirografari, acei
creditori care au ca garanþie generalã ºi comunã, pentru realizarea creanþei lor,
gajul general al debitorului lor. Alegerea creditorilor chirografari prezintã interes
din perspectiva poziþiei diferite pe care aceºtia o au faþã de actul secret, respectiv
actul public, încheiate în mod simulat de debitorul lor în actuala reglementare ºi
în viitoarea reglementare a Codului civil ºi, pe cale de consecinþã, a efectelor
diferite pe care le produce simulaþia faþã de aceºtia. Prima secþiune a articolului
trateazã efectele simulaþiei potrivit art. 1175 Cod civil, iar cea de-a doua secþiune
trateazã efectele simulaþiei potrivit art. 1289-1291 din Noul Cod civil.
Abstrait:
Cet article a pour but danalyser les effets de lopération juridique de la simulation,
dune manière comparative entre lactuel Code civil et la future réglementation du
Nouveau Code civil roumain, du point de vue des créanciers chirographaires - les
créanciers qui ont pour garantie générale et commune, pour obtenir la réalisation
de leur droits, le gage général du débiteur. Le choix des créanciers chirographaires
est importante du point de vue de la position différente quils ont en ce qui concerne
lacte secret et, respectivement, lacte publique, conclus par leur débiteur par
simulation, dans lactuelle et la future réglementation du Code civil et, par
conséquent, du point de vue de des effets différents produits par la simulation. La
première section traite des effets de la simulation en vertu de larticle 1175 du
Code civil actuel et la deuxième partie examine les effets de la simulation en vertu
des articles 1289-1291 du Nouveau Code civil roumain.
Keywords: civil law, intentional deception, principle of relativity of contract,
inoposability of the contract, general guarantee right, unsecured creditors, Civil
Code - the future framework
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1. Consideraþii generale
Simulaþia83 reprezintã o formã de
alterare a realitãþii prin intermediul unui
mecanism juridic complex: cei care îi
dau viaþã încheie între ei un act juridic
public, cunoscut, care nu constituie
decât o aparenþã mincinoasã menitã sã
acopere adevãratele raporturi dintre
simulanþi, nãscute dintr-un act juridic
ascuns, necunoscut publicului84. Pãrþile
unui contract secret, ascuns privirilor
celorlalþi participanþi la circuitul civil,
confecþioneazã o convenþie aparentã,
ostensibilã acestora din urmã, cu unicul
scop de a le ascunde efectele actului
secret85.
Simulaþia este o operaþie juridicã
complexã, unitarã, care constã în
încheierea ºi existenþa concomitentã,
între aceleaºi pãrþi contractante, a douã
contracte: unul aparent sau public, prin
care se creeazã o situaþie juridicã
aparentã, contrarã realitãþii ºi altul
secret, care dã naºtere situaþiei juridice
reale dintre pãrþi, anihilând sau
modificând, total sau parþial, efectele
produse în aparenþã în temeiul
contractului public, care conþine în sine
acordul, implicit sau explicit, al pãrþilor
de a simula. Existenþa simulaþiei
presupune prezenþa unor condiþii
specifice: existenþa voinþei de a simula,
exteriorizate în cadrul acordului
simulatoriu, existenþa actului secret,
existenþa actului public.
83

V. Stoica, M. Ronea, Nota II sub dec. nr.
9 din 18 februarie 1968 a Fostului Trib. Suprem
în Dreptul nr. 2-3/1991, p. 46 - Etimologic,
termenul simulaþie derivã din latinescul
simulatio, - onis, ce semnificã prefãcãtorie,
artificiu, fals, aparenþã, în timp ce simul
semnificã în acelaºi timp, totodatã,
împreunã.
84
F.A. Baias, Simulaþia. Studiu de doctrinã
ºi jurisprudenþã, Ed. Rosetti, Bucureºti, 2003,
p. 11.

Astfel, de esenþa simulaþiei este
dedublarea realitãþii contractuale,
pentru pãrþi urmând sã producã efecte
actul secret, în timp ce terþilor le este
opusã o realitate amãgitoare: efectele
actului public 86 . Neconcordanþa
intenþionatã dintre voinþa realã ºi cea
declaratã a generat în doctrinã opinii87,
în sensul cã simulaþia ar reprezenta un
aspect particular al conflictului între
teoria voinþei interne ºi cea a voinþei
declarate. În realitate, simulaþia reflectã
ambele principii, în sensul cã între pãrþi
produce efecte actul secret prevalând
voinþa realã asupra celei declarate ºi,
doar în mod excepþional, acordã
întâietate voinþei declarate faþã de cea
internã.
Creditorii chirografari ai simulanþilor
sunt adesea vizaþi prin consecinþele
aparenþei create prin simulaþie, atunci
când debitorii aleg aceastã cale pentru
a sustrage bunul urmãririi creditorului
chirografar. Spre deosebire de acþiunea
oblicã, ce reprezintã haina juridicã pe
care o îmbracã orice fel de acþiune,
indiferent de natura ei, introdusã de
creditor în numele debitorului
nediligent88, acþiunea în declararea
simulaþiei atacã întotdeauna un
complex de acte juridice, cu scopul de
a restabili realitatea ºi, alãturi de
acþiunea paulianã face inopozabile faþã
de creditorii chirografari a actelor
juridice prin care debitorii urmãresc sã-i
85
P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic
civil. Repere pentru o nouã teorie generalã a
actului de drept privat, Ed. Rosetti, Bucureºti,
2003, p. 241.
86
Ibidem.
87
D. Cosma, Teoria generalã a actului
juridic civil, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1969, p.
394-396.
88
F.A. Baias, Op. cit., p. 225.
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prejudicieze ºi sã-i împiedice sã îºi
execute creanþele garantate cu gajul lor
general.
2. Efectele simulaþiei în actuala
reglementare a Codului civil
Urmãrind prezentarea aspectelor
considerate relevante, pentru înþelegerea efectelor pe care le produce
simulaþia faþã de creditorii chirografari
ºi modalitatea în care aceºtia îºi pot
proteja dreptul de gaj general asupra
patrimoniului debitorului, în cele ce
urmeazã vom analiza efectele
simulaþiei între pãrþi ºi celelalte subiecte
de drept, inclusiv efectele simulaþiei faþã
de creditorii chirografari din perspectiva
dreptului de gaj general al acestora
asupra patrimoniului pãrþilor simulaþiei.
2.1. Calificarea subiectelor de
drept în raport cu simulaþia
Înainte de a stabili poziþia creditorilor
chirografari faþã de actele ce constituie
simulaþia, apreciem cã este necesar sã
stabilim persoanele care au calitatea
de pãrþi ºi de terþi, faþã de actele
menþionate, ºi anume pe cine leagã
actul secret, cine sunt cei care pot sã îl
ignore, faþã de care dintre acestea
produce efecte numai actul public ºi
care sunt subiectele de drept cãrora
simulaþia le este absolut indiferentã.
Pentru a stabili persoanele care au
calitatea de pãrþi ale simulaþiei ne
raportãm la definiþia pãrþilor actului
89

A se vedea în acelaºi sens A. Pop, Gh.
Beleiu, Drept civil. Teoria generalã a dreptului
civil, Universitatea Bucureºti, 1980, p. 314; D.
Cosma, Op. cit., p. 68.
90
G. Boroi, Drept civil. Partea generalã,
ediþia a II-a revizuitã ºi adãugitã, Ed. All Beck,
1999, Bucureºti, p. 216.
91
Contra-înscrisul întocmit de un mandatar,
este opozabil persoanei reprezentate, C.
Hamangiu, I. Rosetti-Bãlãnescu, Al. Bãicoianu,

juridic 89, ºi afirmãm cã prin pãrþile
simulaþiei se înþeleg persoanele care
încheie actul juridic secret ºi acordul
simulatoriu, personal sau prin
reprezentare, ºi în patrimoniul ori
persoana cãrora se produc efectele
actului respectiv90.
Actul secret încheiat prin reprezentant produce efecte faþã de
reprezentat. Astfel, reprezentatul este
parte la actul ocult ºi acesta îi este
opozabil, îºi produce efectele faþã de
el91. Cu atât mai puþin se poate prevala
de calitatea de terþ mandantul ascuns
din cadrul convenþiei de prête-nom,
care este chiar parte a actului secret.
De asemenea, nu poate invoca faptul
cã ar fi un terþ faþã de simulaþie persoana al cãrei soþ a încheiat actul ºi în
calitate de mandatar al sãu, potrivit
prezumþiei de mandat tacit reciproc
prevãzutã de art. 35 din Codul
familiei92: atât timp cât nu rãstoarnã
aceastã prezumþie, actul secret îi este
opozabil soþului neparticipant la
simulaþie.
Pentru aceasta, însã, este necesar
ca mandantul sã-l fi împuternicit pe
mandatar sã participe la operaþiunea
juridicã a simulaþiei. În caz contrar, actul
secret va fi considerat ca fiind încheiat
cu depãºirea împuternicirilor primite ºi
nu va produce efecte faþã de mandant,
cu excepþia cazului în care acesta îl va
ratifica, expres sau tacit, potrivit art.
1546 alin. 2 C.civ. (ratihabitio mandato
Tratat de drept civil român, vol.II, ediþia a II- a,
ediþie îngrijitã de D.Rãdescu, Ed. All Beck, 1998,
p. 56-57. În acelaºi sens, D. Cosma, Op. cit., p.
404. Aceeaºi opinie a fost exprimatã în doctrina
francezã, M. Dagot, La simulation en droit privé,
Thése pour le doctorat, Librairie générale de droit
et de jurisprudence R. Pichon et R.
Durand-Auzias, Paris, 1967, p. 134.
92 F. A. Baias, Op. cit., p. 131.
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aequiparatur)93, caz în care simulaþia
îi devine opozabilã. În lipsa ratificãrii,
simulaþia ar mai putea fi opozabilã
mandantului în condiþiile existenþei unui
mandat aparent, adicã atunci când
cocontractantul a avut credinþa
scuzabilã ºi legitimã cã mandatarul a
fost împuternicit sã încheie actul secret
ºi acordul simulatoriu. În lipsa ratificãrii
ºi a existenþei mandatului aparent,
încheierea unei simulaþii cu trecerea
peste limitele mandatului face ca
aceasta sã nu îi fie opozabilã mandantului, care va deveni un terþ faþã de actul
secret, bucurându-se de protecþia pe
care i-o oferã art. 1175 C.civ.
Actul ocult încheiat prin reprezentant
îºi pãstreazã acest caracter, chiar dacã
existenþa lui este cunoscutã ºi de
reprezentanþii pãrþilor, întrucât publicitatea trebuie raportatã la persoanele
cãrora le este adresatã simulaþia, care
nu ar trebui sã aibã cunoºtinþã de
încheierea acesteia.
Soluþia datã problemelor prezentate
anterior a fost identicã ºi în ceea ce
priveºte reprezentarea legalã, atât în
doctrinã94, cât ºi în jurisprudenþã95.
Încercând sã definim noþiunea de
terþi, în materie de simulaþie, trebuie
sã avem în vedere cã dispoziþiile art.
1175 C.civ. nu au în vedere terþii
absoluþi, penitus extranei, ci acele
persoane cãrora le este adresatã
simulaþia, care sunt prejudiciate prin
actul secret încheiat de pãrþi.

Astfel, vom analiza categoria
avânzilor-cauzã, faþã de operaþiunea
simulaþiei ºi în ce mãsurã îºi pãstreazã
aceastã calitate sau devin terþi faþã de
actul secret.
În ceea ce priveºte succesorii
universali, din punctul de vedere al
efectelor simulaþiei, art. 1175 C.civ. îi
asimileazã pãrþilor: Actul secret, care
modificã un act public, nu poate avea
efecte decât între pãrþile contractante
ºi succesorii lor universali (...).
Aceeaºi soluþie se impune ºi pentru
succesorii cu titlu universal, care
dobândesc de la autorul lor numai o
fracþiune din patrimoniu, între cele douã
categorii de succesori neexistând o
deosebire de ordin calitativ, ci numai
una ordin cantitativ, în sensul cã primii
dobândesc un patrimoniu întreg, în timp
ce ultimii primesc numai o parte dintr-un
patrimoniu. Deci ambele categorii, atât
succesorii universali96, cât ºi succesorii
cu titlu universal97, sunt continuatori ai
persoanei autorului lor ºi se poate
spune cã, în cazul unei simulaþii,
efectele actului secret se produc ºi
asupra succesorilor cu titlu universal ai
pãrþilor.
Succesorii universali ºi cu titlu
universal, deºi sunt asimilaþi pãrþilor ºi,
în principiu, actul secret are putere
asupra lor, au, totuºi, o poziþie aparte:
puterea actului secret înceteazã în
ceea ce-i priveºte în momentul în care
acel act este îndreptat tocmai împotriva

93
Fr. Deak, Curs de drept civil. Dreptul
obligaþiilor. Partea I. Teoria generalã a
obligaþiilor, Universitatea Bucureºti, 1960, p. 355.
94
F. A. Baias, Op. cit., p. 132. În doctrina
francezã M. Dagot, La simulation en droit privé,
Thése pour le doctorat, Librairie générale de droit
et de jurisprudence R. Pichon et R.
Durand-Auzias, Paris, 1967, p. 134.
95
Instanþa a admis excepþia lipsei calitãþii

procesuale pasive a unuia dintre pârâþi, întrucât
acesta nu era parte în contractul public, ci doar
mandatar al pârâtului E.E. Jud. Sectorului 3
Bucureºti, secþ. civ., sent. civ. nr. 8970/
10.10.2008, publicatã pe www.jurisprudenta.org.
96
Intrã în aceastã categorie moºtenitorii
legali ºi legatarii universali.
97
Intrã în aceastã categorie legatarii cu titlu
universal ai pãrþilor.
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drepturilor lor ºi îi prejudiciazã. Într-o
asemenea ipotezã, ei devin terþi faþã de
simulaþie, în sensul art. 1175 C.civ., iar
actul ocult nu le mai este opozabil98. În
jurisprudenþã 99 au fost pronunþate
soluþii în acelaºi sens, în sensul cã
moºtenitorul rezervatar este considerat
terþ faþã de un act simulat îndreptat
împotriva sa, de exemplu pentru a
atinge rezerva sa succesoralã.
În ceea ce priveºte succesorii cu titlu
particular în materia simulaþiei, aceºtia
98

F. A. Baias, Op. cit., p. 135.
A se vedea Trib. Jud. Suceava., dec. civ.
nr. 796/1985, Revista românã de drept nr. 6/
1986, p. 73, publicatã ºi în M.M. Pivniceru,
C.Susanu, D.Tãtãruºanu, Moºtenirea legalã ºi
testamentarã. Împãrþeala moºtenirii, Practicã
judiciarã, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2006, p. 71.
Instanþa a reþinut cã acþiunea în declararea
simulaþiei, prin care doi fraþi chemau în judecatã
pe cele douã surori ale lor, spre a se constata
cã douã acte de vânzare-cumpãrare, prin care,
fiecare din ele, au cumpãrat câte un imobil de la
pãrinþii lor, în realitate, donaþii deghizate, poate
fi admisã numai în cadrul unei acþiuni în
reducþiunea liberalitãþilor fãcute de autorii comuni
ai pãrþilor (pãrinþii), deoarece prin necunoaºterea
masei succesorale, este imposibil de stabilit care
este rezerva succesoralã ºi cotitatea disponibilã,
aºadar, în ce mãsurã donaþiile în litigiu sunt sau
nu reductibile ºi deci dacã reclamanþii au sau nu
interesul de a cere, în cauzã, constatarea
simulaþiei.
100
Jurisprudenþa a pronunþat soluþii în
acelaºi sens. Astfel, reclamanta a formulat
acþiune prin care a solicitat ca, prin hotãrâre
judecãtoreascã, sã se constate nulitatea absolutã
a contractului de vânzare-cumpãrare autentificat
sub nr. 5071 din 13 noiembrie 1996 la BNP M.
Bucureºti, între pârâta P.M. ºi S.C., cu privire la
apartamentul din Bucureºti, sectorul 2, sã se
dispunã evacuarea pârâþilor din imobil pentru
lipsa de titlu, cu motivarea cã s-a obþinut o
hotãrâre prin care s-a constatat simulaþia
contractului de vânzare-cumpãrare autentificat
sub nr. 8207/1982 la fostul Notariat al Sectorului
2 Bucureºti, ca fiind încheiat prin interpunere de
persoane, ºi s-a statuat cã adevãraþii proprietari
ai apartamentului sus-menþionat sunt reclamanta
B.M. ºi B.A., ulterior decedat, avându-i ca
moºtenitori pe reclamanta B.M., în calitate de
99

sunt cei care dobândesc de la simulanþi
un drept individual determinat cu privire
la bunul care a format obiectul derivat
al actelor juridice componente ale
simulaþiei. Succesorii cu titlu particular
nu sunt, în principiu, avânzi-cauzã în
raport cu actul secret, ci ei devin terþi
faþã de simulaþie, beneficiind de regimul
de protecþie instituit pentru terþi de art.
1175 C.civ., astfel cã numai actul public
le este opozabil, nu ºi cel secret100.
soþie supravieþuitoare, ºi pe S.C., în calitate de
fiicã. Reclamanta a mai arãtat cã pârâta P. M. a
cunoscut situaþia juridicã a imobilului ºi, totuºi,
l-a cumpãrat de la fiica sa, S.C., invocând
nulitatea absolutã a contractului astfel încheiat,
pentru cauzã ilicitã ºi imoralã. Acþiunea a fost
respinsã în primã instanþã, soluþie menþinutã de
instanþa de apel. În examinarea recursului a
declarat de reclamanta R.A., din perspectiva
motivului de recurs prevãzut de art. 304 pct. 9
C.pr.civ., curtea a constatat cã probele
administrate în cauzã nu au dovedit cunoaºterea
de cãtre pârâþi a actului secret încheiat, prin care
a fost simulat actul aparent, dar public,
autentificat la notariat, în care cumpãrãtor ºi,
deci, proprietar este menþionatã fiica reclamantei,
S.C., de la care, la rândul lor, au cumpãrat pârâþii.
În condiþiile arãtate, pârâþii sunt cumpãrãtori de
bunã-credinþã ºi terþi faþã de actul secret,
necunoscut de ei, iar, potrivit dispoziþiilor art.
1175 C.civ., efecte privitoare la valabilitatea
actului de vânzare-cumpãrare încheiat de ei are
doar actul public, aparent, autentificat sub nr.
8207/1982, care menþioneazã ca proprietarãvânzãtoare pe fiica reclamantei, S.C., cu atât mai
mult cu cât constatarea simulaþiei contractului
nr. 8207/1982 (sus-menþionat) s-a fãcut dupã
dobândirea apartamentului de cãtre pârâþi,
potrivit sentinþei civile nr. 6552/1998 a
Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti. Având în
vedere considerentele reþinute, Curtea a respins,
ca nefondat, recursul reclamantei B.A. C.A.
Bucureºti, secþ. a III-a civ., dec. civ. nr. 398/
8.02.2002, în P. J.C. 2001-2002, p. 287
republicatã în L.C. Stoica, Ineficacitatea actului
juridic civil, Practicã judiciarã. II. Rezoluþiunea,
rezilierea, revocarea, reducþiunea, caducitatea,
inopozabilitatea, Ed. Hamangiu 2009, p.
351-353. A se vedea în acelaºi sens, F. A. Baias,
Op. cit., p. 135.
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În ceea ce priveºte creditorii
chirografari, aceºtia se vor transfera, de
asemenea, din avânzi-cauzã, calitate
conferitã de dispoziþiile art. 973 C.civ.,
în terþi, în accepþiunea instituþiei simulaþiei. Astfel, atunci când acþioneazã
pentru a-ºi apãra dreptul de gaj
general, pus în primejdie de actele
debitorilor, creditorii chirografari sunt
îndreptãþiþi sã refuze efectele actelor
juridice simulate încheiate de cãtre
debitorii lor.
Dupã cum se poate observa, în
materia simulaþiei sfera terþilor are o
compunere specificã.
Terþi în materia simulaþiei sunt cei
ce invocã faþã de simulanþi un drept
propriu, independent, nãscut din lege
sau din acte juridice încheiate cu
autorul lor, fiind îndreptãþiþi ca, în
condiþiile prevãzute de art. 1175 C.civ.,
sã refuze efectele actului juridic secret
care lezeazã drepturile lor 101 . În
concret, pot avea calitatea de terþi toate
persoanele incluse în categoria
avânzilor-cauzã: succesorii cu titlu
particular ºi creditorii chirografari, ºi,

doar în anumite situaþii, succesorii
universali ºi succesorii cu titlu universal102.
Pentru a se realiza transferul între
categoria avânzilor-cauzã ºi categoria
terþilor, trebuie, însã, ca succesorii cu
titlu particular ºi creditorii chirografari103
sã se întemeieze pe actul public,
mincinos cu bunã-credinþã. Astfel,
aceºtia nu trebuie sã aibã cunoºtinþã
despre existenþa simulaþiei în momentul
în care s-a nãscut dreptul lor104 sau,
mai larg, interesele lor 105 ce pot fi
afectate de actul secret. Avem în
vedere acele persoane care nu au
cunoºtinþã sau nu pot fi prezumate cã
au cunoºtinþã de existenþa actului
ascuns, astfel încât n-au putut consimþi
la efectele acestuia faþã de ei106. Cei
care nu au cunoºtinþã de existenþa
simulaþiei, care au ignorat-o cu inocenþã, sunt calificaþi a fi de bunãcredinþã, în opoziþie cu aceia care au
cunoscut simulaþia ºi care sunt consideraþi a fi de rea-credinþã107. Reauacredinþã - cunoaºterea simulaþiei - le
rãpeºte calitatea de terþi, pentru a le

101
În jurisprudenþã s-a apreciat cã are
calitate de terþ în materia simulaþiei, soþul
cumpãrãtorului unui imobil, ce nu a participat la
încheierea tranzacþiei în calitate de cumpãrãtor,
care a fost chemat în judecatã pentru a se dovedi
caracterul simulat al actului public, în ceea ce
priveºte deghizarea modalitãþii de platã a preþului
tranzacþiei, în sensul cã deºi se menþioneazã în
actul public cã ar fi fost plãtit în integralitate la
momentul încheierii contractului, din contraînscrisul încheiat în ziua anterioarã între pãrþile
din contractul public, se menþioneazã cã acesta
urmeazã a fi plãtit în rate pe o perioadã de 2 ani.
Jud. Sect. 6 Bucureºti, sent. civ. nr. 1740/2009,
rãmasã definitivã prin dec. civ. nr. 4013/R/
5.10.2010, pronunþatã de Curtea de Apel
Bucureºti, Secþia a VII-a civ., nepublicatã.
102
Aceºtia devin terþi doar în cazul în care
actul secret este de naturã sã le prejudicieze
drepturile lor proprii, altele decât cele dobândite
de la autorul lor.

103
Aceastã condiþie nu este cerutã în cazul
succesorilor universali ºi a succesorilor cu titlu
universali, fiind consideratã suficientã atingerea
adusã dreptului lor prin actul secret pentru a le
conferi dreptul de a invoca inopozabilitatea faþã de
ei a actului secret, fãrã a li se cere ºi condiþia de a
fi fost de bunã credinþã, adicã de a fi ignorat
existenþa simulaþiei care îi prejudicia, întrucât
dreptul sãu nu este fundat pe aparenþa creatã prin
actul public, ca în cazul succesorului cu titlu particular
ºi al creditorului chirografar, ci este independent de
aceasta. F. A. Baias, Op. cit., p. 158.
104
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bãlãnescu, Al.
Bãicoianu, Op. cit., p. 856. În acelaºi sens, în
doctrina francezã, M. Dagot, La simulation en
droit privé, Thése pour le doctorat, Librairie
générale de droit et de jurisprudence R. Pichon
et R. Durand-Auzias, Paris, 1967, p. 152.
105
A se vedea C-tin. Stãtescu, C. Bîrsan,
Drept civil. Teoria generalã a obligaþiilor, Ed. All
Beck, Bucureºti, 1999, p. 77.
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impune statutul de avânzi-cauzã: au
cunoscut actul secret ºi consecinþele
sale asupra propriului drept ºi se
presupune cã au consimþit la acestea,
astfel încât trebuie sã le accepte108.
Art. 1899 alin. 2 C.civ., aplicabil ºi
în materia simulaþiei, instituie o
prezumþie juris tantum de existenþã a
bunei  credinþe, sarcina probei
contrare incumbând celui ce pretinde
cã adversarul sãu a fost de rea-credinþã
ºi a avut cunoºtinþã despre actul secret,
fiindu-i refuzatã, pe cale de consecinþã,
calitatea de terþ ºi protecþia pe care
aceasta i-o asigurã faþã de opozabilitatea actului ocult109.
Aceastã prezumþie îl scuteºte pe
acela care o invocã sã dovedeascã
existenþa unei erori invincibile ºi comune cu privire la caracterul simulat al
actului aparent, ceea ce constituie o
derogare de la principiile generale care
guverneazã teoria aparenþei 110 .
Aceastã diferenþã de regim probatoriu
în domeniul aparenþei a fost corect
justificatã, pe de o parte prin faptul cã
în materia simulaþiei aparenþa a fost
creatã în mod voluntar, ceea ce justificã
un tratament mai puþin sever al acelora
care se pretind prejudiciaþi, iar pe de
106

A se vedea C. A. Diaconu, Principiul
inopozabilitãþii contractelor faþã de terþi. Noþiunea
de terþ. Tezã de doctorat, Universitatea din
Bucureºti, 1947, p. 93.
107
Cunoaºterea de cãtre soþia cumpãrãtorului a acordului simulatoriu privitor la caracterul
deghizat al modalitãþii de platã a preþului, înainte
de încheierea actului public, are ca efect
opozabilitatea cãtre aceasta a contraînscrisului
încheiat între pãrþile din actul simulat, deºi
interesul sãu era în sensul de a invoca actul
public în procesul de partaj cu fostul sãu soþ,
pârâtul V.I. În acest sens, instanþa de recurs a
admis recursul recurentului  reclamant, vânzãtor
al imobilului, a modificat, în tot, decizia recuratã
ºi a admis apelul declarat împotriva sentinþei
instanþei de fond, schimbând în tot sentinþa

altã parte prin faptul cã textul care
reglementeazã simulaþia nu o cere, iar
dacã ar fi impusã ar restrânge aplicarea
normei de favoare pe care el o
conþine111.
În ceea ce priveºte momentul la care
trebuie sã existe buna-credinþã pentru
ca acela care o invocã sã aibã calitatea
de terþ, în momentul dobândirii dreptului
care poate fi afectat de actul ocult,
titularul dreptului trebuie sã nu aibã nici
cel mai mic indiciu despre existenþa
simulaþiei. Dacã terþul aflã anterior
acelui moment despre existenþa
simulaþiei el va fi de rea-credinþã la
momentul dobândirii dreptului, pe cale
de consecinþã nu va mai avea calitate
de terþ, ci de având-cauzã, fiindu-i
opozabil actul secret încheiat de pãrþi.
În cazul în care, ulterior dobândirii
dreptului aflã despre existenþa actului
ascuns, el nu pierde beneficiul câºtigat
al bunei-credinþe ºi nici protecþia pe
care calitatea de terþi o asigurã faþã de
efectele contra- înscrisului, deoarece
reaua-credinþã ulterioarã nu poate sã
îl vatãme (mala fides superveniens non
nocet).
Dacã succesorului cu titlu particular
îi revin anumite obligaþii de verificare a
apelatã, în sensul cã admite acþiunea formulatã
de reclamantul V.V., în contradictoriu cu pârâþii
V.I. ºi V.D.D. ºi constatã caracterul simulat al
clauzei referitoare la modalitatea de platã a
preþului ºi încasarea acestuia, cuprinsã în
contractul de vânzare-cumpãrare autentificat sub
nr. 2290/2003, urmând a se da eficienþã sub
acest aspect înscrisului secret intitulat convenþie, încheiat la data de 11.12.2003. Curtea
de Apel Bucureºti, Secþia a VII-a civ., dec. civ.
nr. 4013/R/ 5.10.2010, nepublicatã.
108
A se vedea F. A. Baias, Op. cit., p. 143.
109
Ibidem, p. 144.
110
Tr. Ionaºcu, Ideea de aparenþã ºi rolul
sãu în dreptul civil român modern, Universitatea
din Bucureºti, Facultatea de Drept, 1943, p. 30.
111
F. A. Baias, Op. cit., p. 144.
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existenþei dreptului în patrimoniul
transmiþãtorului la momentul dobândirii
dreptului, a cãror îndeplinire poate
forma opinia cu privire la buna sau
reaua-credinþã a acestuia , în cazul
creditorilor chirografari, aceºtia nu au
o astfel de obligaþie, de a cerceta
registrele de publicitate imobiliarã,
deoarece dreptul lor de gaj general nu
este supus unor asemenea formalitãþi112.
Pe cale de consecinþã, prezumþia de
bunã-credinþã a acestora, instituitã de
art. 1899 alin. 2 Cod civil, nu este
rãsturnatã, de plano, în cazul în care
dreptul debitorului a fost supus formalitãþilor de publicitate, prin înscrierea fie
în registrele de transcripþiuni ºi inscripþiuni, fie în registrele de carte funciarã,
ci doar în cazul în care se va face
dovada cã a luat cunoºtinþã efectiv de
existenþa actului secret.
2.2. Efectele simulaþiei
Efectele simulaþiei sunt diferite, în
funcþie de scopul urmãrit de pãrþi la
momentul încheierii actului secret ºi a
acordului simulatoriu, care dã simulaþiei
un caracter licit sau ilicit. Astfel, dacã
pãrþile au urmãrit doar a pãstra caracterul secret al actului ascuns, manifestarea de voinþã fiind exprimatã în acord
cu legea ºi cu bunele moravuri, efectele
actului secret, ca urmare a aplicãrii
principiului libertãþii de voinþã, se va
produce între pãrþi, iar faþã de terþi îºi
va produce efectele actul secret sau

112

Ibidem, p. 156.
În doctrina francezã s-a afirmat cã actul
public, simulat, este nul ori inexistent, Al. Degré,
Scrieri juridice, vol. I, Materii de drept civil, Ed.
Tipografiei, Gutenberg, Joseph, Göbl, Bucureºti,
1900, p. 320. Faþã de dispoziþiile art. 1175 C.civ.,
niciuna dintre aceste soluþii nu poate fi acceptatã,
de vreme ce consacrã faptul cã acest act este
113

actul public, dupã cum au fost de bunã
sau de rea-credinþã, aplicându-se
teoria aparenþei. Altul va fi efectul
simulaþiei ilicite, în cazul în care prin
manifestarea de voinþã se încalcã
legea, ordinea publicã ºi regulile
moralei, în acest caz fiind aplicabilã
sancþiunea nulitãþii.
În acest articol vom trata doar
efectele simulaþiei licite, urmãrind
modalitatea în care funcþioneazã
instituþia simulaþiei ºi sancþiunile
specifice ale acesteia faþã de pãrþi.
2.2.1. Efectele între pãrþi, succesorii universali ºi succesorii cu titlu
universal
Între pãrþile simulaþiei ºi succesorii
lor universali sau cu titlu universal, actul
public sau acele prevederi ale actului
aparent asupra cãrora poartã acordul
simulatoriu, nu produc nici un efect,
deoarece nu sunt pentru ele o realitate
juridicã, ci doar o aparenþã juridicã:
voinþa lor a fost ca raporturile dintre ele
sã fie guvernate numai de prevederile
actului secret113.
Între pãrþi produce efecte actul
juridic secret, fãcându-se aplicarea
principiului forþei obligatorii a contractului, pacta sunt servanda. Putem
spune cã art. 1175 Cod civil prevede
cã discordanþa între actul public ºi actul
secret se rezolvã între acestea în
beneficiul celui de-al doilea. Pe de altã
parte observãm cã acest caracter ocult
al actului juridic ce exprimã voinþa realã

singurul care produce efecte faþã de terþii care
s-au încrezut în aparenþa creatã prin intermediul
sãu, în acest sens, în doctrinã opinându-se cã
teoria actului inexistent este consideratã
deopotrivã falsã ºi inutilã , G. Boroi, op. cit, p.
233-234; A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria
generalã a dreptului civil, Universitatea Bucureºti,
1980, p. 360.
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a pãrþilor nu atrage nulitatea actului
secret114 ºi nici nulitatea actului public115.
De asemenea, faþã de succesorii
universali ºi succesorii cu titlu universal,
art. 1175 Cod civil prevede cã produce
efecte actul secret. În situaþia în care
simulaþia este îndreptatã împotriva unui
succesor universal, în sensul cã
urmãreºte sã ascundã un act prin care
se atinge rezerva sa succesoralã,
acesta trebuie considerat terþ faþã de
actul simulat116. În acest caz, succesorul universal nu-l mai reprezintã pe
autorul sãu în raport cu cealaltã parte
a acordului simulator, nu mai este þinut
de obligaþiile pe care autorul sãu ºi le-a
asumat faþã de cocontractant. Succesorul universal îºi apãrã dreptul propriu
ce i-a fost atins prin simulaþie. Pentru
succesorul vãtãmat în drepturile sale
114

Avem în vedere situaþia în care acesta
îndeplineºte condiþiile de fond cerute de lege
pentru încheierea sa valabilã. Jurisprudenþa,
verificând într-un caz de speþã caracterul ilicit al
simulaþiei, a arãtat cã nu se poate aprecia lipsa
cauzei licite în ceea ce priveºte actul secret, în
sensul cã atitudinea ulterioarã a pârâtei Þ., de
nerecunoaºtere a acordului simulatoriu nu
aruncã înþelegerea iniþialã a pãrþilor pe tãrâmul
ilicitului, o astfel de cauzã contrarã legii, bunelor
moravuri, putând conduce la desfiinþarea actului
juridic numai în mãsura în care a existat la data
întocmirii lui, în timp ce reclamanþii invocã o
asemenea împrejurare ulterior perfectãrii
convenþiei. Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti,
sent. civ. nr. 3952/2008, nepublicatã.
115
În acest sens, instanþa a admis primul
capãt de cerere prin care a constatat intervenitã
simulaþia între pãrþi, în sensul cã prin contractul
de vânzare-cumpãrare autentificat sub nr. 1633/
15.08.2005 de BNP M.P., pârâþii P., în calitate
de vânzãtori, au transmis dreptul de proprietate
asupra imobilului-camera 004, situatã în
Bucureºti, sector 6 cãtre reclamanta R.C., în
calitate de cumpãrãtoare, pârâta Þ. I. fiind doar
persoana interpusã. Instanþa a respins cel de-al
doilea capãt de cerere, prin care reclamanta a
solicitat anularea actului public, deoarece
aceastã sanctiune nu este un efect direct al
acþiunii în simulaþie, ci acela de a face sã înceteze
caracterul ocult, secret al contraînscrisului.
Aºadar, contractul secret devine public ºi

succesorale, actul juridic devine un fapt
juridic, pe care îl poate combate prin
orice mijloc de probã.
Moºtenitorul devine, însã, terþ numai
în raport de actele secrete cu titlu gratuit
fãcute de autorul sãu ºi numai în limitele
necesare complinirii rezervei sale,
actele secrete cu titlu oneros fiind
opozabile tuturor moºtenitorilor, indiferent cã sunt sau nu rezervatari, acestea
putând fi atacate de moºtenitori decât
în aceleaºi condiþii în care ar fi putut-o
face ºi autorul.
Sancþiunea care intervine faþã de
pãrþi ºi succesorii universali ºi cu titlu
universal în cazul simulaþiei este
inopozabilitatea actului secret faþã de
terþi. Inopozabilitatea actului ascuns
faþã de terþi este atributul minim pe care
simulanþii trebuie sã îl plãteascã pentru
recursul la tehnica simulaþiei117. Aceºtia
urmeazã a produce efecte între simulanþi,
reclamanta putând invoca, ca urmare a admiterii
primului capãt de cerere, dreptul de proprietate
asupra camerei nr. 004, în detrimentul pârâþilor
Þ., care figureazã ca ºi cumpãrãtori doar în actul
public, mincinos ºi care le este opozabil doar
terþilor de bunã-credinþã. Prin urmare, între pãrþile
simulaþiei (reclamanta ºi cei 4 pârâþi) actul public
(contractul de vânzare-cumpãrare autentificat sub
nr. 1633/15.08.2005) nu produce niciun efect,
deoarece acesta nu este pentru ele o realitate
juridicã, ci doar o aparenþã juridicã, voinþa lor fiind
în sensul ca, sub valul actului ostensibil, raporturile
dintre ele sã fie guvernate numai de prevederile
actului secret. Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti,
sent. civ. nr. 3952/2008, nepublicatã.
116
G. Chivu, Simulaþia în teoria ºi practica
dreptului civil, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 2001,
p. 82; F.A. Baias, Op. cit., p. 156. În acelaºi sens,
în jurisprudenþã s-a apreciat cã fiind în situaþia
unei simulaþii ºi având în vedere dispoziþiile
art.1175 Cod civil, chiar dacã în prezent
reclamanta are calitatea ºi de succesor al fiicei
sale decedate, la data încheierii actelor publice
era un terþ ºi, în conformitate cu teza finalã din
art. 1175 Cod civil, nu era necesar în cadrul
prezentului litigiu sã facã dovada întocmirii
înscrisului secret între reclamantã (mamã), fiica
sa, E. M.-M., care, ulterior, a decedat ºi vânzãtor.
Judecãtoria Iaºi, secþ. civ., sent. civ. nr. 4200/
19.04.2007, publicatã pe www.jurisprudenta.org.
117
P. Vasilescu, Op. cit., p. 29.
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vor trebui sã suporte consecinþele
actului public, în relaþiile cu terþii, în
condiþiile în care manifestarea lor de
voinþã a fost cea exprimatã prin actul
secret. Altfel spus, în raporturile cu terþii,
singurul act care va produce efecte
juridice va fi cel aparent, nedorit în
realitate de simulanþi, care se vor vedea
puºi în situaþia paradoxalã de a accepta
consecinþele propriei minciuni
juridice118.
2.2.2. Efectele faþã de terþi,
succesorii cu titlu particular ºi
creditorii chirografari
Dupã cum am menþionat anterior,
terþi în materia simulaþiei sunt succesorul cu titlu particular ce a dobândit
dreptul cu titlu oneros ºi creditorul
chirografar.
Efectele simulaþiei se produc faþã de
terþi, dupã cum aceºtia au avut sau nu
au avut cunoºtinþã de existenþa actului
secret la dobândirea dreptului cãruia i
se aduce atingere prin simulaþie.

118

F. A. Baias, Op. cit., p. 183.
A se vedea D. Alexandresco,
Explicaþiunea teoreticã ºi practicã a dreptului civil
român în comparaþiune cu legile vechi ºi cu
principalele legislaþiuni strãine, tomul al VII-lea,
Tipografia Naþionalã, Iaºi, 1901, p. 166; C.
Hamangiu, I. Rosetti-Bãlãnescu, Al. Bãicoianu,
Op. cit., p. 856-857; Tr. lonaºcu, op. cit, p. 793;
Fr. Deak, Curs de drept civil. Dreptul obligaþiilor.
Partea I. Teoria generalã a obligaþiilor,
Universitatea Bucureºti, 1960, p. 155-156; D.
Cosma, Op. cit., p. 407; C-tin. Stãtescu, C.
Bîrsan, Op. cit., p. 77; L. Pop, Tratat de drept
civil. Teoria generalã a obligaþiilor, Chemarea,
Iaºi, 1994, p. 129; G. Chivu, Op. cit., p. 87-88 ºi
93, F. A. Baias, Op. cit., p. 184. Pentru doctrina
francezã, a se vedea, spre exemplu: C. L.
Flavian, De contre-lettres, Librairie du Recueil
Sirey, Paris, 1929, p. 130-131. Jurisprudenþã a
consacrat ºi ea acelaºi punct de vedere: a se
vedea Trib. Cluj, col. civ. dec. nr. 3753/1956, în
Legalitatea Popularã nr. 12/1956, p. 1527-1528
119

În raporturile cu pãrþile, terþilor de
bunã-credinþã li se recunoaºte un drept
de opþiune: pot sã respingã efectele
actului ascuns faþã de ei, atunci când
acesta le afecteazã interesele, sau pot
sã invoce în favoarea lor acelaºi act,
dacã acesta le slujeºte interesele119.
Astfel, creditorii chirografari ºi succesorii particulari pot (...) totdeauna
nesocoti actul secret ºi considera ca
singur valabil actul aparent 120 .
Inopozabilitatea actului secret este o
aplicaþie a ideii de aparenþã. Inopozabilitatea vizeazã protejarea terþilor
înºelaþi de aparenþa creatã prin actul
mincinos. Actul ocult nu va produce nici
un efect împotriva lor, deoarece ei nu
pot ºi nu trebuie sã fie prejudiciaþi
printr-un act a cãrui existenþã, prin
ipotezã, au ignorat-o 121 . Inopozabilitatea presupune aptitudinea lor de
a-ºi apãra drepturile, întemeindu-se
exclusiv pe prevederile actului
public122, singurul pe care au putut sã
îl cunoascã. În acelaºi sens, jurispru-

(cu nota aprobativã a lui C. Linzmayer, p.
1528-1529) In cuprinsul acestei decizii se
subliniazã cã nici o dispoziþie legalã nu interzice
terþilor a se prevala de actul secret. În speþã, terþul
subachizitor de rea-credinþã, cunoscând faptul
cã prima vânzare era realã ºi fiind chiar avertizat
de vânzãtorul iniþial sã nu cumpere imobilul, aºa
încât urma sã suporte consecinþele anulãrii
actului secret ºi, implicit, a celui aparent pentru
fraudã la lege. În acelaºi sens, C.S.J., sec. civ.,
dec. civ. nr. 2160/1992, în Dreptul nr. 10-11/
1993, p. 124.
120
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bãlãnescu, Al.
Bãicoianu, Op. cit., p. 855; în acelaºi sens din
doctrina francezã, M. Dagot, La simulation en
droit privé, Thése pour le doctorat, Librairie
générale de droit et de jurisprudence R. Pichon
et R. Durand-Auzias, Paris, 1967, p. 129-131.
121
D. Cosma, Op. cit., p. 406; C-tin.
Stãtescu, C. Bîrsan, Op. cit., p. 77; L. Pop, Op.
cit., p. 128-129.
122
F. A. Baias, Op. cit., p. 182.
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denþa123 noastrã a fost constantã în
aplicarea acestei reguli. Pentru a
invoca inopozabilitatea, terþul nu trebuie
sã dovedeascã faptul cã actul secret îl
prejudiciazã, legiuitorul instituind o
prezumþie absolutã de existenþã a
prejudiciului în dauna terþilor , rezultând
din chiar necunoaºterea actului real124,
opinie împãrtãºitã ºi de jurisprudenþã125.
Creditorii chirografari ai simulanþilor
sunt adesea þinta spre care aceºtia
îndreaptã consecinþele aparenþei
create prin simulaþie, cazurile frecvente
fiind cele ale simulaþiei absolute. O
astfel de situaþie este cea în care, spre
a sustrage bunul sãu urmãririi de cãtre
creditorul chirografar, debitorul îl
înstrãineazã printr-un act public, în actul
secret fãcându-se, însã, precizarea cã
vânzarea este fictivã ºi, în consecinþã,
dreptul de proprietate nu se transmite
între cei doi.
În acest caz trebuie sã facem
distincþie între interesele fiecãruia dintre
creditorii chirografari ai dobânditorului
fictiv sau ai înstrãinãtorului fictiv.
Creditorul dobânditorului fictiv va
invoca în favoarea lui art. 1175 C.civ.,
care declarã actul secret inopozabil
terþilor, deoarece actul secret, constatând activitatea dreptului debitorului
sãu, îi afecteazã gajul general, ºi se va
prevala de actul public, potrivit cãruia
patrimoniul debitorului sãu a sporit.
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Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr. 1139/
1972, în Repertoriu 1969-1975, p. 120-121,
pct.158, Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr. 136/
1970, în Culegere de Decizii 1970, p. 97, C.A.
Bucureºti, secþ. civ., dec. civ., 1602/19.11.2009,
publicatã pe www.jurisprudenta.org
124 M. Dagot, La simulation en droit privé,
Thése pour le doctorat, Librairie générale de droit
et de jurisprudence R. Pichon et R.
Durand-Auzias, Paris, 1967, p. 151, F. A. Baias,
Op. cit., p. 184.

De asemenea, terþii pot sã invoce,
în raporturile cu pãrþile, în apãrarea
drepturilor lor, actul secret ºi sã îºi
întemeieze drepturile pe efectele
produse de acesta. Este cazul creditorilor chirografari ai înstrãinãtorului
fictiv, ai proprietarului din patrimoniul
cãruia nu au ieºit bunurile. Acesta va
avea interes sã invoce actul secret,
care stipuleazã fictivitatea tranzacþiei ºi
prezenþa dreptului în patrimoniul
debitorului sãu, pentru a-ºi putea
satisface creanþa pe care o are faþã de
debitorul ce tinde sã-ºi creeze o stare
de insolvabilitate fictivã.
Aceastã opinie a fost avansatã prin
interpretarea per a contrario a tezei a
doua a art. 1175, ce reprezintã o normã
permisivã, care dã dreptul destinatarilor
ei (terþii) sã aibã conduita prescrisã de
ea sau, dupã cum le dicteazã
interesele, o altã conduitã126.
Jurisprudenþa 127 împãrtãºeºte
acelaºi punct de vedere, ºi anume cã
cei care au avut cunoºtinþã de simulaþie, fie apreciind cã actul secret nu îi
prejudiciazã, fie acceptând posibilitatea
de a-i prejudicia, conservându-ºi, astfel,
calitatea de avânzi-cauzã, nu pot
reclama un drept de opþiune, pentru
bunul motiv cã ei nu se pot întemeia
niciodatã pe actul public.
Astfel, terþilor care au fost de
rea-credinþã actul secret le este tot
timpul opozabil, în timp ce terþilor de

125
Trib. Suprem, sec. civ., dec. nr. 1139/
1972, în Repertoriu 1969-1975, p. 120-121, pct.
158.
126
T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generalã
a obligaþiilor, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1968, p. 127
127
Trib. Suprem, col civ., dec. nr. 32/1955,
în Legalitatea Popularã nr. 1/1955, p. 88, unde
se spune: numai terþul care nu a cunoscut
simulaþia are situaþia privilegiatã nãscutã din
dreptul de opþiune.
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2.2.3. Efectele simulaþiei în cazul
conflictului dintre terþi
În ceea ce priveºte efectele
simulaþiei faþã de terþi poate sã aparã o

situaþie specialã în care existã un conflict
între diverse categorii de terþi, urmare a
dreptului de opþiune a acestora: unii
dintre ei au interesul de a invoca în
favoarea lor actul public, iar ceilalþi au
interesul sã invoce actul secret.
În ceea ce-i priveºte pe creditorii
chirografari poate apãrea un conflict de
interese între terþi. Conflictul poate sã
aparã între creditorii chirografari ai
fiecãruia dintre simulanþi: dacã actul
simulat este o vânzare fictivã, creditorii
fiecãrei pãrþi, vânzãtor ºi cumpãrãtor,
se pot situa pe poziþii opuse, fiecare
dorind sã urmãreascã bunul-obiect al
vânzãrii. În aceeaºi situaþie s-ar putea
gãsi creditorii pãrþilor convenþiei de
prête-nom, respectiv ai mandantului þi
ai mandatarului ascuns sau, în cazul
unui partaj fictiv, poate sã aparã un
conflict între creditorii moºtenitorilor ºi
creditorii lui de cujus, deoarece ultimii,
dacã n-au intervenit la partaj prin
intermediul opoziþiei reglementate de
art. 785 C.civ., nu vor mai putea sã
urmãreascã datoriile succesiunii decât
dacã aceasta a fost acceptatã pur ºi
simplu. Creditorii moºtenitorilor vor
avea interesul sã invoce actul public de
partaj, iar creditorii succesiunii vor avea
interesul sã formuleze o acþiune în
declararea simulaþiei ºi sã invoce actul
secret care stipuleazã fictivitatea
partajului.
Tot astfel, poate sã aparã un conflict
între creditorul chirografar al înstrãinãtorului fictiv ºi creditorul ipotecar al
dobânditorului aparent, primul având
interesul de a se prevala de actul
ascuns pentru a urmãri bunul despre
care susþine cã n-a ieºit din patrimoniul
debitorului sãu, în timp ce al doilea va

128
F. Laurent, Principes de droit civil, Tome
XIX, Bruxelles-Paris, 1893, p. 197, Al. Weill, Le
principe de la relativité des conventions en droit

privé français, these pour le doctorat, Librairie
Dalloz, Paris, 1938, p. 186-187.
129
A se vedea F.A. Baias, Op. cit., p. 178.

bunã-credinþã fiecare dintre cele douã
acte le este opozabil în funcþie de
interesul personal al fiecãruia.
Doctrina a justificat dreptul de
opþiune al terþilor de bunã-credinþã, atât
prin prisma teoriei aparenþei, cât ºi a
ideii de echitate. Spre deosebire de
terþii de bunã credinþã, terþii care au avut
cunoºtinþã de existenþa simulaþiei ºi au
contractat cu pãrþile simulaþiei ºi-au
asumat conºtient un risc, urmând sã
suporte consecinþele.
Pornind de la principiile relativitãþii
ºi opozabilitãþii actului juridic civil, în
ceea ce priveºte efectele simulaþiei faþã
de terþi, în doctrinã s-a analizat dacã
dispoziþiile art. 1175 Cod civil reprezintã
o aplicaþie într-un caz particular a
dispoziþiilor art. 973 Cod civil. Corelând
dreptul intern cu dreptul francez128,
unde literatura de specialitate a exprimat un punct de vedere negativ cu
privire la identitatea dintre cele douã
texte legale, ºi în doctrina internã129 s-a
susþinut cã inopozabilitatea reglementatã de art. 973 C.civ. îi ocroteºte
pe terþii desãvârºiþi ºi are alt conþinut
decât inopozabilitatea faþã de terþi a
actului ocult, prevãzutã de art. 1175 teza
a doua a Codului civil, care îi protejeazã
pe cei care sunt terþi în materia
simulaþiei. Deci raportul dintre cele douã
norme juridice nu este unul de identitate
(fie ea ºi parþialã, în sensul cã art. 1175
ar fi o aplicaþie specialã a art. 973), ci
ele sunt complet diferite, în sensul cã
au un domeniu de aplicare diferit.
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pretinde valabilitatea dreptului sãu,
întemeiat pe actul public.
Dobânditorul aparent poate
înstrãina bunul unui terþ  succesor cu
titlu particular: creditorii chirografari ai
înstrãinãtorului vor invoca în favoarea
lor actul secret pentru a executa silit
creanþa lor asupra bunului respectiv, în
timp ce terþul dobânditor va încerca,
bazându-se pe actul public, sã pãstreze
proprietatea bunului dobândit în
condiþiile arãtate.
Pornind de la clasicul conflict dintre
creditorul chirografar al vânzãtorului
aparent ºi dobânditorul de bunãcredinþã al bunului de la proprietarul
aparent, doctrina 130 a dat soluþii
diametral opuse.
Dacã doctrina veche131, pornind de
la principiul nemo plus iuris ad alium
transferre potest quam ipsel habet, a
dat prioritate creditorului chirografar,
argumentând cã proprietarul aparent
nu putea sã transmitã altuia dreptul de
proprietate asupra unui bun cu privire
la care actul secret stipula cã nu este
al sãu, creditorul chirografar, în calitate
de având-cauzã al debitorului sãu
putând sã îl reprezinte în actele sale,
inclusiv în cele ale simulaþiei, ºi sã se
întemeieze pe actul secret care preve-

dea cã bunul nu a ieºit din patrimoniul
debitorului sãu, doctrina actualã132 a
concluzionat în sens contrar, preferând
pe dobânditorul de bunã-credinþã al
bunului de la proprietarul aparent care
se întemeiazã, cu bunã-credinþã, pe
actul aparent.
În argumentarea acestei soluþii,
s-au dezvoltat contraargumentele
primei opinii, arãtându-se cã atunci
când invocã dreptul lor de gaj general,
creditorii chirografari ai celui ce a
înstrãinat fictiv nu acþioneazã ca reprezentanþi ai debitorului lor, ci exercitã un
drept personal ºi, drept urmare, nu mai
sunt avânzi-cauzã, ci sunt terþi faþã de
operaþiunea simulaþiei. Fiind terþi, ei au,
fãrã îndoialã, dreptul de opþiune, de a
invoca fie actul public, fie actul secret,
dupã cum le dicteazã interesele, dar au
acest drept de opþiune numai în raport
cu pãrþile simulaþiei, nu ºi cu alþi terþi,
care nu cunosc simulaþia ºi cãrora, din
aceastã cauzã, actul secret nu le poate
fi opus.
Atât timp cât terþii nu au cunoºtinþã
decât de contractul aparent ºi îºi
stabilesc anumite relaþii cu pãrþile,
întemeindu-se pe aparenþa ce rezultã
din acest contract, trebuie sã se dea
câºtig de cauzã terþului de bunã-

130
Aceeaºi situaþie este întâlnitã ºi în
jurisprudenþa francezã. Modalitatea de
soluþionare a conflictului între doi terþi cu interese
contrare a fost mult timp controversatã. Curtea
de casaþie francezã a statuat, însã, în 1939, cu
valoare de principiu pentru jurisprudenþa
francezã cã în caz de conflict între terþi, trebuie
sã se dea preferinþã celui care invocã actul
ostensibil, aparent. Instanþa supremã francezã
a argumentat în sensul cã nu trebuie sã se
înþeleagã prin aceasta cã actul secret trebuie sã
le profite terþilor, ci cã acesta nu trebuie sã le
dãuneze. Or, este evident cã actul secret va
dãuna unora dintre terþi, dacã aceºtia pot sã-l
opunã altor terþi. Mai mult trebuie avutã în vedere
securitatea circuitului civil ºi trebuie pãstratã

realitatea juridicã consacratã în ochii terþilor,
prevalând situaþia aparentã faþã de situaþia
ocultã. Prin aceastã soluþie se apãrã victima
aparenþei. Curtea de casaþie francezã, camera I
civ., 25 aprilie 1939, citatã în Fr. Terré, Ph.
Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations,
8e éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 533.
131
Tr. Ionaºcu, Ideea de aparenþã ºi rolul
sãu în dreptul civil român modern, Universitatea
din Bucureºti, Facultatea de Drept, 1943, p.
793-798.
132
C-tin. Stãtescu, C. Bîrsan, Op. cit.,p. 78;
D. Cosma, Op. cit., p. 408; T.R.Popescu, Op.
cit., p. 128; L. Pop, Op. cit., p. 128; G. Chivu,
Op. cit., p. 87-88.
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credinþã la momentul constituirii drepturilor lor, în sensul cã nu au cunoscut
existenþa, conþinutul contractului secret
ºi caracterul simulat al contractului
aparent, în caz contrar fiind primejduitã
securitatea raporturilor juridice civile133.
Aºadar, singurul fundament al
efectelor simulaþiei faþã de terþi îl
constituie aparenþa, întemeiatã pe
regula error communis facit jus, interpretatã, însã, în sensul sãu modern, ca
eroare legitimã 134 . Astfel, eroarea
legitimã a terþului, determinatã de
aparenþa creatã de actul public, justificã
recunoaºterea drepturilor sale
dobândite în temeiul actului public,
precum ºi aptitudinea sa de a refuza
producerea faþã de el a efectelor actului
secret.
Concluzionând, în ceea ce-l priveºte
pe creditorul chirografar, terþ în materie
de simulaþie, potrivit actualei reglementãri a Codului civil, în mãsura în
care acesta a fost de bunã-credinþã la
momentul constituirii dreptului sãu, în
raporturile cu pãrþile acesta va avea un
drept de opþiune în ceea ce priveºte
actul pe care îl va invoca, în funcþie de
interesul sãu pentru satisfacerea
creanþei pe care o are faþã de debitorul
sãu. În raporturile cu terþii acesta fie va
putea sã aibã câºtig de cauzã, în cazul
în care interesul sãu este de a invoca
actul public, fie sã piardã, în cazul în
care satisfacerea dreptului sãu depinde
de actul secret.
În cazul în care acesta a fost de
rea-credinþã la momentul constituirii

133

G. Chivu, Op. cit., p. 97.
Pornind de la doctrina francezã, doctrina
internã a afirmat cã eroarea legitimã, diferã de
concepþia clasicã prin douã caracteristici
însemnate. În primul rând, eroarea poate fi
individualã, fiind lipsit de importanþã dacã nici o
altã persoanã nu s-ar fi înºelat; în al doilea rând,
134

dreptului sãu, în sensul cã avea
cunoºtinþã despre existenþa actului
secret, acesta nu va putea invoca actul
public, indiferent de interesul sãu,
fiindu-i opozabil, întotdeauna, actul
secret.
3. Simulaþia în Noul Cod civil
Simulaþia îºi are sediul materiei în
Noul Cod civil în secþiunea a 6-a intitulatã Efectele contractului, subsecþiunea
a II-a denumitã Efectele faþã de terþi,
pct. IV, în articolele 1289-1294, ce
reglementeazã efectele simulaþiei între
pãrþi, faþã de terþi, raporturile cu
creditorii, proba simulaþiei, actele
unilaterale ºi actele nepatrimoniale în
domeniul simulaþiei. De asemenea,
sunt reglementate aplicaþii ale simulaþiei în materia convenþiei matrimoniale
(art. 331), a liberalitãþilor (art. 992), a
donaþiilor (art. 1033), a contractului de
tranzacþie (art. 2278).
În ceea ce priveºte reglementarea
generalã, observãm cã Noul Cod civil
nu cuprinde o noþiune a simulaþiei,
reglementând, în special, efectele
acestei instituþii. Dispoziþiile referitoare
la simulaþie nu se aplicã actelor juridice
nepatrimoniale, ci doar celor patrimoniale (art. 1294).
Simulaþia are natura juridicã a unei
excepþii de la principiul opozabilitãþii
actului juridic civil, pentru cã sancþiunea
care intervine este inopozabilitatea
actului secret faþã de terþi. Cu toate
acestea, dupã cum vom vedea terþii
desãvârºiþi, penitus extranei, la care se

nu este necesar ca eroarea sã fie imposibil de
înlãturat, chiar dacã persoana în cauzã ar fi putut
înlãtura eroarea fãcând unele investigaþii
suplimentare, lipsa lor nu afecteazã incidenþa
erorii de vreme ce atare cercetãri ar fi depãºit
diligenþa normalã cerutã unui subiect de drept ,
F. A. Baias, Op. cit., p. 197.
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referã art. 1281 din Noul Cod civil,
pentru care contractul este opozabil ca
fapt juridic, nu sunt aceiaºi cu terþii din
materia simulaþiei.
În articolele 1289, 1290 ºi 1291,
Noul Cod civil reglementeazã efectele
simulaþiei, în ceea ce priveºte pãrþile,
terþii, precum ºi în raporturile cu
creditorii. În cadrul acestei clasificãri
tripartite sunt identificate mai multe
categorii de subiecte, ºi anume: înstrãinãtorul aparent, dobânditorul aparent,
achizitorul aparent, succesorii universali, succesorii cu titlu universal,
succesorii cu titlu particular, creditorii
înstrãinãtorului aparent, creditorii
dobânditorului aparent ºi terþii care au
dobândit drepturi de la achizitorul
aparent.
Din economia aceloraºi dispoziþii
legale, constatãm cã operaþiunea
juridicã a simulaþiei presupune
existenþa acordului simulatoriu, a
contractului secret ºi a contractului
public. Noul Cod civil nu dã o definiþie
contractului secret, contractului public
ºi acordului simulatoriu, însã din modul
de reglementare a efectelor simulaþiei
apreciem cã opiniile doctrinare
formulate în interpretarea actualei
reglementãri îºi pãstreazã caracterul
actual.
Din dispoziþiile art. 1289 din Noul
Cod civil rezultã cã pãrþile simulaþiei
sunt persoanele care încheie actul
juridic secret ºi acordul simulatoriu,
personal sau prin reprezentare, ºi în
patrimoniul ori persoana cãrora se
produc efectele actului respectiv. Astfel,
dacã pãrþile au urmãrit doar a pãstra
caracterul secret al actului ascuns,
manifestarea de voinþã fiind exprimatã
în acord cu legea ºi cu bunele moravuri,
efectele actului secret, ca urmare a
aplicãrii principiului libertãþii de voinþã,
se vor produce între pãrþi.

Noul Cod civil reglementeazã
efectele pe care le produce
simulaþia prin interpunere de
persoane, când achizitorul
aparent înstrãineazã bunul ce
formeazã obiectul simulaþiei
unui terþ de bunã-credinþã
Noul Cod civil foloseºte pentru a
denumi pãrþile ºi o titulaturã specificã.
Aceºtia sunt înstrãinãtor aparent ºi
dobânditor aparent, noþiuni generale
care denumesc categorii de contractanþi. Cel care transmite dreptul va fi
înstrãinãtor aparent ºi cel care dobândeºte dreptul va fi dobânditor aparent.
La fel ca ºi în actuala reglementare,
Noul Cod civil asimileazã pãrþilor
succesorii universali ºi cu titlu universal,
adicã acele persoane care dobândesc,
în întregime ºi nefracþionat, patrimoniul
autorului lor, adicã totalitatea drepturilor
ºi a obligaþiilor patrimoniale ale
persoanei, respectiv o cotã parte sau
o fracþiune din patrimoniul autorului lor,
dacã din natura contractului sau
stipulaþia pãrþilor nu rezultã contrariul.
Aceasta pentru cã succesorii universali
ai înstrãinãtorului aparent, ca ºi cei ai
dobânditorului aparent, nu pot suferi
nici o pierdere în urma simulaþiei, dupã
cum nici interesele lor nu pot fi fraudate
prin aceasta. Situaþia lor patrimonialã
nu suportã fluctuaþii sau modificãri în
urma simulaþiei, tocmai datoritã
caracterului fictiv al înstrãinãrii ºi, pe
cale de consecinþã, fictivitatea nu poate
fi interpretatã în sensul cã fraudeazã
interesele acestora.
Între pãrþi ºi succesorii universali ºi
cu titlu universal, produce efecte actul
secret în cazul în care acesta respectã
condiþiile de fond cerute de lege pentru
încheierea sa valabilã (art. 1289 alin. 2
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din Noul Cod civil). Faþã de acestea nu
produc efecte acele prevederi ale
actului aparent asupra cãrora poartã
acordul simulatoriu, deoarece acestea
nu reprezintã pentru ele o realitate
juridicã.
Din dispoziþiile art. 1290 alin. 1 din
Noul Cod civil, rezultã cã terþii în materie
de simulaþie sunt dobânditorii de
drepturi de la achizitorul aparent, care
s-au întemeiat cu bunã-credinþã pe
contractul public. În acest sens, art.
1290 alin. 1 din Noul Cod civil
menþioneazã cã  simulaþia nu poate fi
invocatã ( ) împotriva terþilor care,
întemeindu-se cu bunã-credinþã pe
contractul public, au dobândit drepturi
de la achizitorul aparent.
Ne punem întrebarea cine este
achizitorul aparent. Pentru a putea
rãspunde la aceastã întrebare trebuie
sã facem o scurtã analizã a formelor
simulaþiei.
În doctrina de specialitate135 s-au
identificat trei situaþii practice sub care
se poate prezenta simulaþia: actul fictiv,
actul deghizat ºi interpunerea de
persoane.
Simulaþia în cazul actului fictiv
presupune ca pãrþile sã disimuleze
complet realitatea, stabilind în actul
secret cã actul aparent nu va produce
niciun efect juridic, întrucât acesta nu
s-a încheiat în realitate între pãrþi, fiind
inexistent. În acest caz pãrþile din
contractul secret sunt pãrþile din
contractul aparent.
Simulaþia în cazul actului deghizat
implicã existenþa a douã acte juridice:
unul public, cunoscut ºi altul secret,
care nu nimiceºte în totalitate efectele

actului aparent, ca în cazul actului fictiv,
ci doar modificã, fie natura sa juridicã,
fie clauzele sale, fie identitatea pãrþilor
care l-au încheiat. ªi în acest caz existã
identitate între pãrþile din contractul
secret ºi cele din contractul aparent.
În cazul simulaþiei prin interpunere
de persoane, în actul secret figureazã
o persoanã ce nu este parte în actul
public, menitã sã rãmânã ascunsã ºi
care este adevãratul beneficiar al
operaþiunii juridice. În acest caz de
simulaþie, prin actul aparent se creeazã
aparenþa, ce nu corespunde realitãþii,
cu privire la subiectele actului juridic.
Persoanele care încheie actul aparent
prevãd, într-o înþelegere secretã, faptul
cã una dintre ele nu are calitate de parte
contractantã ºi stabilesc cine este
adevãratul contractant, iar efectele
actului public se produc, în realitate,
faþã de acest participant la actul ocult,
adevãratul beneficiar al dreptului
transmis sau constituit prin actul
aparent.
Observãm cã în cazul simulaþiei prin
interpunere de persoane avem un alt
participant la simulaþie, care figureazã
în actul public ca parte, dar faþã de care
nu se produc efectele actului secret,
numit pânã acum în doctrinã persoanã
interpusã. Însã, deºi actul public ºi actul
secret sunt încheiate între înstrãinãtorul
aparent ºi achizitorul aparent, în contractul secret se precizeazã persoana
care este adevãratul beneficiar al
dreptului transmis, care participã la
acordul simulatoriu.
De aceea legiuitorul, prin Noul Cod
civil, pe cel care figureazã ca dobânditor în actul public, l-a numit doar
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achizitor aparent. Legiuitorul foloseºte
în mod sugestiv sintagma de achizitor
aparent, tocmai pentru a evidenþia cã
toate cele trei pãrþi implicate în
operaþiunea simulaþiei au cunoºtinþã
atât de existenþa actului public, cât ºi
de cea a actului secret, precum ºi
pentru a stabili în patrimoniul cãreia
dintre cele trei pãrþi se produc efectele
actului secret. Dreptul ajunge în
patrimoniul beneficiarului ascuns, nu în
cel al persoanei care figureazã ca
dobânditor în actul public.
Astfel, terþul dobânditor de bunãcredinþã, la care face referire art. 1290
din Noul Cod civil, este succesorul cu
titlu particular al achizitorului aparent în
simulaþia prin interpunere de persoane.
Pentru a nu i se putea opune actul
secret, acesta trebuie sã fie de bunãcredinþã, adicã sã fi contractat fãrã a
avea cunoºtinþã de caracterul fals al
actului aparent, dobândind drepturi de
la achizitorul aparent.
Buna-credinþã a terþului trebuie sã
existe în momentul dobândirii dreptului
care poate fi afectat de actul secret ºi
care nu trebuie sã aibã nici cel mai mic
indiciu despre existenþa simulaþiei.
Terþul dobânditor a cãrui manifestare
de voinþã a fost disimulatã prin încheierea actului aparent, este îndreptãþit sã
ignore acele situaþii juridice care au fost
create prin actul secret, întrucât la
încheierea actelor prin care au dobândit
drepturi ulterioare s-a întemeiat pe actul
public. Pentru a invoca inopozabilitatea,
Noul Cod civil nu prevede ca în cazul
acþiunii revocatorii, obligaþia terþului de
a dovedi faptul cã actul secret îl
prejudiciazã, legiuitorul instituind o
prezumþie absolutã de existenþã a
prejudiciului în dauna terþilor, rezultând
din chiar necunoaºterea actului real.
Legiuitorul sancþioneazã pãrþile
simulante în sensul cã acestea nu vor

putea niciodatã sã opunã terþului
dobânditor de bunã-credinþã actul
secret. Mai mult, protecþia acestuia este
garantatã ºi faþã de avânzii-cauzã ai
pãrþilor: succesorii universali, succesorii
cu titlu universal, succesorii cu titlu
particular ai pãrþilor, precum ºi faþã de
creditorii înstrãinãtorului aparent, care,
la rândul lor, dupã cum vom vedea, pot
fi terþi faþã de pãrþile simulaþiei. Acesta
are o poziþie privilegiatã, în sensul cã
acestuia nu-i poate fi opusã simulaþia
de niciunul dintre ceilalþi subiecþi, faþã
de care poate avea interese contrare
ºi cu care poate veni în conflict, din
considerente legate de necesitatea
asigurãrii securitãþii ºi stabilitãþii circuitului civil. Astfel, art. 1290 alin. 1 din
Noul Cod civil prevede cã acestuia nu-i
poate fi opusã simulaþia de pãrþi, de
cãtre succesorii lor universali, cu titlu
universal sau cu titlu particular ºi nici
de cãtre creditorii înstrãinãtorului
aparent
Terþii au un drept de opþiune doar în
raporturile cu pãrþile, în sensul cã
aceºtia pot invoca actul secret sau pot
invoca actul aparent, în funcþie de
propriul lor interes. În acest sens, art.
1290 alin. 2 prevede cã terþii pot
invoca, însã, simulaþia împotriva
pãrþilor, atunci când aceasta le vatãmã
drepturile.
Astfel, articolul 1290 alin. 1 din Noul
Cod civil reglementeazã modalitatea de
soluþionare a conflictului între terþul de
bunã-credinþã ce a dobândit drepturi
întemeindu-se pe contractul aparent ºi
celelalte categorii de subiecþi implicaþi,
în cazul simulaþiei prin interpunere de
persoane.
Ne punem problema dacã efectele
simulaþiei mai pot fi refuzate în calitatea
de terþ ºi de alþi subiecþi menþionaþi, faþã
de poziþia acestora la momentul
încheierii actului secret ºi a actului
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public. Dupã cum am precizat, terþii în
materie de simulaþie nu sunt selectaþi
din categoria terþilor absoluþi, ci din
categoria avânzilor-cauzã.
Art. 1289 alin. 1 exclude, din
categoria terþilor, succesorii universali
ºi cu titlu universal, care sunt asimilaþi
pãrþilor, în sensul cã, faþã de ei, va
produce efecte actul secret, dacã din
natura contractului ori din stipulaþia
pãrþilor nu rezultã contrariul. Succesorii
dobânditorului aparent nu se pot
îndrepta în contra înstrãinãtorului
aparent sau a succesorilor acestuia
pentru a cere executarea înstrãinãrii
fictive, întrucât acestuia îi este
opozabilã fictivitatea precum autorului
sãu. Pe aceste consideraþii, nu poate
exista nici conflict de interese ºi nici
concurs între succesorii universali ai
simulanþilor.
Aceºtia sunt transferaþi în douã
cazuri din categoria pãrþilor în categoria
terþilor, fie dacã pãrþile prevãd expres
cã actul secret nu produce efecte faþã
de ei sau în cazul în care acel act, prin
natura sa, este îndreptat împotriva
drepturilor lor ºi îi prejudiciazã. În cazul
în care se analizeazã calitatea de terþi
a acestora în simulaþie, trebuie
verificatã existenþa bunei-credinþe a
acestora. Astfel, dacã au cunoscut
încheierea actului secret la momentul
încheierii acestui act, aceºtia nu pot
avea calitatea de terþi ºi, pe cale de
consecinþã, nu pot invoca efectele
actului public în ceea ce-i priveºte,
întrucât buna-credinþã este de esenþa
calitãþii de terþ.
Succesorii cu titlu particular ai
dobânditorului aparent sunt terþi faþã de
actul simulat. În ceea ce-i priveºte,
legea nu prevede decât excepþia
menþionatã în materia simulaþiei prin
interpunere de persoane, însã în
celelalte douã forme ale simulaþiei este

cel care la momentul dobândirii de
drepturi se întemeiazã pe actul public.
Pentru ca succesorul cu titlu particular
sã fie terþ în materie de simulaþie,
acesta trebuie sã fie de bunã-credinþã,
adicã sã fi contractat fãrã a avea
cunoºtinþã de caracterul fals al actului
aparent, dobândind drepturi de la
dobânditorul aparent. Chiar dacã
aceastã condiþie nu este prevãzutã
expres, buna-credinþã este de esenþa
simulaþiei ºi condiþioneazã dobândirea
calitãþii de terþ în materie de simulaþie.
În cazul în care a avut cunoºtinþã de
existenþa simulaþiei o persoanã nu
poate refuza efectele simulaþiei, ci va
trebui sã le respecte.
În ceea ce-l priveºte pe succesorul
cu titlu particular al înstrãinãtorului
aparent, acesta nu va fi inclus în
categoria terþilor, pãstrându-ºi calitatea
de având-cauzã al autorului sãu,
întrucât acesta va avea tot timpul
interesul sã refuze efectele simulaþiei
ºi sã invoce efectele actului secret.
Creditorii chirografari ai dobânditorului aparent, care ar avea interes
sã invoce efectele simulaþiei, sunt
vãzuþi ca o categorie aparte de Noul
Cod civil. Dacã pânã acum, în doctrinã
ºi jurisprudenþa majoritarã, aceºtia au
fost incluºi fãrã rezerve în categoria
terþilor, Noul Cod civil are o altã viziune
în ceea ce-i priveºte, aceºtia rãmânând
în categoria avânzilor-cauzã, în sensul
cã aceºtia nu vor putea refuza efectele
actului secret ºi nu vor putea invoca în
favoarea lor actul public. Cu toate
acestea, Noul Cod civil face anumite
distincþii, fiind prevãzutã posibilitatea
unui transfer al acestora din categoria
avânzilor-cauzã în categoria terþilor, în
cazul începerii executãrii silite asupra
bunului ce a format obiectul simulaþiei.
Poziþia de avânzi-cauzã a creditorilor chirografari ai dobânditorului
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aparent rezultã din reglementarea art.
1291 alin. 1 din Noul Cod civil. Pentru
reglementarea raporturilor cu creditorii,
Noul Cod civil stipuleazã în art. 1291
urmãtoarele: (1) Simulaþia nu poate fi
opusã de pãrþi creditorilor dobânditorului aparent care, cu bunãcredinþã, au notat începerea urmãririi
silite în cartea funciarã sau au obþinut
sechestru asupra bunurilor care au
fãcut obiectul simulaþiei. (2) Dacã existã
un conflict între creditorii înstrãinãtorului
aparent ºi creditorii dobânditorului
aparent, sunt preferaþi cei dintâi, dacã
creanþa lor este anterioarã simulaþiei.
Creditorul chirografar al dobânditorului aparent este, fãrã, îndoialã,
interesat sã invoce efectele actului
aparent. Pentru acesta, bunul a intrat
în patrimoniul debitorului sãu ºi doreºte
sã-l urmãreascã pentru realizarea
creanþei sale. Din alineatul 1 al art. 1291
rezultã, însã, cã simulaþia nu le poate fi
opusã de pãrþi acestora, dacã cu
bunã-credinþã, au notat începerea
urmãririi silite în cartea funciarã sau au
obþinut sechestrul asupra bunurilor care
au fãcut obiectul simulaþiei. Per a
contrario, simulaþia le-ar putea fi opusã
acestora în cazul în care nu au început
executarea silitã sau nu au obþinut
sechestrul asupra bunului. Astfel,
creditorii chirografari ai dobânditorului
aparent, pânã la momentul înscrierii în
cartea funciarã a executãrii silite sau
pânã la momentul instituirii sechestrului
asupra bunurilor, indiferent de buna
sau de reaua- credinþã a acestora, sunt
avânzi-cauzã. Aceºtia, în virtutea
dreptului lor de gaj general, au obligaþia
de a respecta situaþia juridicã nãscutã
din manifestarea de voinþã realã a
debitorilor lor, care le va fi opozabilã.
Pentru a fi considerat terþ, acesta
trebuie sã îndeplineascã mai multe
condiþii cumulative:

1) sã fi început executarea silitã sau
sã fi instituit sechestrul cu privire la
bunul ce formeazã obiectul simulaþiei.
Observãm cã legea nu distinge cu
privire la forma sechestrului instituit,
însã apreciem cã acesta trebuie sã fie
un sechestru asigurãtor, pus la dispoziþie creditorului chirografar, care pe
aceastã cale indisponibilizeazã o
cantitate de bunuri mobile ale
debitorului pârât, ce se aflã la el sau la
un terþ, care urmeazã a fi vândute silit
pentru realizarea creanþei acestuia,
dacã în momentul în care acesta a
obþinut o hotãrâre definitivã, debitorul
nu îºi va executa de bunã voie obligaþia.
Sechestrul asigurãtor este o mãsurã
asigurãtorie prin mijlocirea cãreia
creditorul împiedicã sustragerea
anumitor bunuri gajului general pe care
art. 1718 Cod civil îl recunoaºte
chirografarilor.
2) sã fi notat în cartea funciarã,
potrivit art. 902 alin. 2 pct. 17 din Noul
Cod civil executarea silitã. Noul Cod
civil nu prevede condiþii referitoare la
notarea în cartea funciarã ºi a sechestrului care ar fi avut ca obiect un bun
imobil, însã apreciem cã pentru a-ºi
produce efectele de opozabilitate faþã
de terþi, înstrãinãtorul aparent fiind terþ
faþã de creditorul dobânditorului
aparent este necesarã notarea în
cartea funciarã a sechestrului asigurãtor în cazul în care vorbim despre un
bun imobil.
3) sã fi fost de bunã-credinþã la
momentul începerii executãrii silite sau
instituirii sechestrului
Buna-credinþã presupune cã pânã
la momentul la care a început executarea silitã sau a fost înfiinþat sechestrul
asigurãtor creditorul sã nu fi avut
cunoºtinþã de caracterul ostensibil al
actului public.
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În cazul în care sunt îndeplinite
aceste trei condiþii cumulative, creditorul dobânditorului aparent devine terþ,
acesta putând invoca inopozabilitatea
actului secret în ceea ce-l priveºte ºi
putând sã-ºi satisfacã creanþa prin
urmãrirea bunului ce a format obiectul
simulaþiei. Prin încadrarea creditorului
chirografar al dobânditorului aparent în
categoria terþilor doar dacã a început
executarea silitã sau a instituit
sechestrul asigurãtor faþã de bunul ce
a format obiectul simulaþiei, legiuitorul
îi are în vedere pe creditorii diligenþi
care, având o creanþã exigibilã au
procedat la indisponibilizarea bunului
sau executare silitã asupra bunurilor
debitorului. De ce acest moment,
pentru cã acesta a exercitat mecanismul dreptului de gaj general. Acesta
suportã fluctuaþiile patrimoniului
debitorului sãu care se oglindesc în
dreptul sãu de gaj general pânã la
începerea urmãririi sau indisponibilizãrii
bunurilor din patrimoniul debitorului, iar
dreptul de gaj general al acestuia se
fixeazã în momentul în care începe
urmãrirea silitã a bunurilor din patrimoniul debitorului la activul patrimonial pe
care debitorul îl deþine la acel moment.
În ceea ce priveºte creditorul
înstrãinãtorului aparent, acesta este un
având cauzã. Interesul acestuia este
acela de a-ºi produce efectele actul
secret, urmãrind acelaºi scop perpetuu:
existenþa unui activ patrimonial al
debitorului lor care sã le permitã sã îºi
satisfacã creanþa. Creditorul chirografar
al înstrãinãtorului aparent nu va avea
niciodatã interes pentru a invoca
producerea efectelor actului aparent
asupra patrimoniului debitorului.
În momentul în care creditorul chirografar al dobânditorului aparent devine
terþ ºi va putea urmãri bunul ce a format
obiectul simulaþiei apare un conflict de

interese între cele douã categorii de
creditori, reglementat de Noul Cod civil
în art. 1291 alin. 2, care dispune
urmãtoarele: dacã existã un conflict
între creditorii înstrãinãtorului aparent
ºi creditorii dobânditorului aparent, sunt
preferaþi cei dintâi, dacã creanþa lor este
anterioarã simulaþiei.
Pânã la momentul la care creditorul
chirografar al dobânditorului aparent nu
devine terþ, nu se pune problema unui
conflict de interese între cei doi creditori, pentru cã, în calitate de avânzicauzã, fiecare va suporta efectele
actului secret din perspectiva poziþiilor
pe care se plaseazã fiecare dintre
debitorii sãi.
Conflictul de interese este rezolvat
în favoarea creditorului înstrãinãtorului
aparent doar în situaþia în care acesta
are o creanþã anterioarã simulaþiei.
Astfel, legiuitorul exclude în aceastã
situaþie existenþa oricãrui dubiu cu
privire la buna-credinþã a acestuia, care
se apreciazã exclusiv prin raportare la
momentul încheierii simulaþiei, ºi dã
prioritate voinþei reale a pãrþilor. În cazul
în care data naºterii creanþei este
ulterioarã simulaþiei creditorului
înstrãinãtorului aparent, legiuitorul îi dã
preferinþã creditorului dobânditorului
aparent de bunã-credinþã.
Concluzionând, în cazul simulaþiei,
în forma actului deghizat sau în forma
actului fictiv, actul secret produce efecte
între pãrþile acestuia, înstrãinãtorul
aparent ºi dobânditorul aparent, faþã de
succesorii universali ºi cu titlu universal,
dacã din natura actului sau stipulaþia
contrarã a pãrþilor nu rezultã contrariul,
faþã de creditorii înstrãinãtorului
aparent.
Faþã de creditorii dobânditorului
aparent actul secret produce efecte, cu
excepþia cazului în care au început cu
bunã-credinþã executarea silitã cu
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privire la bunul ce a format obiectul
actului simulat sau au instituit sechestrul asigurãtor asupra acestuia ºi care
au îndeplinit formalitãþile de publicitate
privitoare la efectuarea notãrii în cartea
funciarã. Chiar ºi în acest caz,
creditorilor dobânditorului aparent le
este opozabil actul secret în cazul în
care, în conflict de interese cu creditorii
înstrãinãtorului aparent creanþa acestora din urmã este anterioarã simulaþiei.
Pot refuza efectele simulaþiei,
invocând inopozabilitatea actului
secret, succesorii cu titlu particular de
bunã-credinþã ai dobânditorului aparent
ºi creditorii dobânditorului aparent, care
au început cu bunã-credinþã executarea silitã cu privire la bunul ce a format
obiectul actului simulat sau au instituit
sechestrul asigurãtor asupra acestuia
ºi care au îndeplinit formalitãþile de
publicitate privitoare la efectuarea
notãrii în cartea funciarã, în mãsura în
care nu intrã în conflict cu creditorii
înstrãinãtorului aparent sau, în cazul în
care intrã în conflict, creanþa acestora
din urmã este ulterioarã simulaþiei. De
asemenea, pot invoca efectele actului
public succesorii universali în cazul în
care, prin natura actului juridic sau prin
stipulaþia pãrþilor, actul secret nu
produce efecte faþã de aceºtia în
calitate de persoane asimilate pãrþilor.
În ceea ce priveºte simulaþia prin
interpunere de persoane, contractul
secret produce efecte între înstrãinãtorul aparent, care este parte ºi în
contractul public, ºi persoana interpusã.
De asemenea, pãrþilor le sunt asimilaþi
ºi succesorii universali ºi cu titlu
universal, dacã din natura contractului
ori din stipulaþia pãrþilor nu rezultã
contrariul (art. 1289 alin. 1 din Noul Cod
civil). De asemenea, actul secret
produce efecte faþã de creditorii

chirografari ai pãrþilor actului secret,
care sunt þinuþi sã suporte fluctuaþia
dreptului lor de gaj general prin prisma
manifestãrii de voinþã reale a debitorilor
lor, pãrþi în contractul secret.
Legea nu mai face distincþii cu privire
la creditorii achizitorului aparent în
cazul în care acesta nu ar fi procedat
la înstrãinarea bunului, însã apreciem
cã aceºtia trebuie sã aibã aceeaºi
poziþie ca ºi cei ai dobânditorului
aparent, în sensul cã faþã de ei
produce efecte actul secret pânã la
momentul începerii executãrii silite sau
instituirii sechestrului asigurãtor
asupra bunului ce a format obiectul
simulaþiei, dacã îndeplinesc ºi celelalte
condiþii cumulative, analizate anterior,
buna-credinþã ºi îndeplinirea condiþiilor
de publicitate faþã de terþi. Un eventual
conflict de interese în acest caz ar
putea interveni cu creditorii chirografari
ai beneficiarului ascuns, parte în
acordul simulatoriu, caz în care legea
nu mai dã, de asemenea, soluþii.
Apreciem, însã, întrucât au o poziþie
similarã, cã ar trebui fãcute aceleaºi
distincþii prevãzute de art. 1291 alin. 2
din Noul Cod civil ºi aplicate aceleaºi
dispoziþii legale ºi în acest caz.
În cazul în care achizitorul aparent
înstrãineazã bunul, acest dobânditor,
dacã este de bunã-credinþã la
momentul dobândirii dreptului, este terþ
ºi poate invoca inopozabilitatea faþã de
el a actului secret.
Observãm cã spre deosebire de
actul deghizat sau actul fictiv, de data
aceasta vor fi terþi nu succesorii cu titlu
particular ai dobânditorului aparent, ci
cei ai achizitorului aparent, care, dupã
cum am menþionat anterior sunt de
bunã-credinþã ºi au dobândit drepturi
de la achizitorul aparent, întemeindu-se
cu bunã-credinþã pe contractul public
(art. 1290 alin. 1 din Noul Cod civil).
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Simulaþia prin interpunere de persoane nu poate fi invocatã de pãrþi, de
cãtre succesorii lor universali, cu titlu
universal sau cu titlu particular ºi nici
de cãtre creditorii înstrãinãtorului
aparent împotriva terþilor de bunãcredinþã. (art. 1290 alin. 1 din Noul Cod
civil). Conflictul între terþii în materia
simulaþiei prin interpunere de persoane
este rezolvat în favoarea terþilor dobânditori de drepturi cu bunã- credinþã ai
achizitorului aparent136.
Potrivit art. 1292 dovada simulaþiei
poate fi fãcutã de terþi sau de creditori
cu orice mijloc de probã. Pãrþile pot
dovedi ºi ele simulaþia cu orice mijloc
de probã, atunci când pretind cã
aceasta are caracter ilicit.
Dispoziþiile referitoare la simulaþie se
aplicã în mod corespunzãtor ºi actelor
juridice unilaterale destinate unei
persoane determinate, care au fost
simulate prin acordul dintre autorul
actului ºi destinatarul sãu (art. 1293).
4. Concluzii privitoare la reglementarea simulaþiei în ceea ce-i
priveºte pe creditorii chirografari în
actuala reglementare ºi în viitoarea
reglementare
Atât în reglementarea actualã, cât
ºi în reglementarea viitoare, simulaþia
are aceeaºi naturã juridicã, aceleaºi
elemente ºi aceleaºi efecte.
Spre deosebire de actualul Cod civil,
ce stipuleazã efectele faþã de pãrþi ºi
faþã de terþi printr-o formulare generalã,
simulaþia este abordatã de legiuitor în
viitoarea reglementare din prisma
efectelor pe care aceasta le produce
faþã de pãrþi, faþã de terþi ºi faþã de
136
Între creditorii chirografari ai achizitorului
aparent ºi terþul dobânditor de bunã-credinþã de
la achizitorul aparent nu poate exista un conflict

creditorii chirografari, adoptând titulaturi
specifice pentru subiecþii implicaþi:
înstrãinãtorul aparent, dobânditorul
aparent, achizitorul aparent, succesorii
universali, succesorii cu titlu universal,
succesorii cu titlu particular, creditorii
înstrãinãtorului aparent, creditorii
dobânditorului aparent ºi terþii care au
dobândit drepturi de la achizitorul
aparent. Noul Cod civil reglementeazã
efectele pe care le produce simulaþia
prin interpunere de persoane, când
achizitorul aparent înstrãineazã bunul
ce formeazã obiectul simulaþiei unui terþ
de bunã-credinþã. De asemenea, sunt
reglementate aspecte legate de proba
simulaþiei ºi posibilitatea folosirii
simulaþiei în cazul actelor cu caracter
patrimonial, respectiv a actelor
unilaterale.
În ceea ce-i priveºte pe creditorii
chirografari, spre deosebire de actuala
reglementare, care îi plasa în categoria
terþilor, observãm cã Noul Cod civil îi
plaseazã, ca regulã, în categoria
avânzilor-cauzã, reglementeazã efectele pe care simulaþia le produce faþã
de diferite categorii de creditori
chirografari ºi tranºeazã situaþia unui
concurs între creditorii chirografari ai
pãrþilor ºi creditorii chirografari ºi terþii
care, întemeindu-se cu bunã-credinþã
pe contractul public, au dobândit
drepturi de la achizitorul aparent, ce a
primit pânã acum soluþii diferite în
jurisprudenþã.
Dupã cum am vãzut, creditorii
chirografari trebuie sã suporte efectele
manifestãrii de voinþã realã a debitorilor
lor, iar în cazul în care întemeindu-se
pe actele simulate încep urmãrirea silitã

de interese, întrucât valoarea bunului înstrãinat
va intra în dreptul de gaj general al creditorului
chirografar.
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sau indisponibilizarea bunurilor din
patrimoniul debitorilor lor în virtutea
dreptului de gaj general pot invoca
inopozabilitatea actului secret, cu
îndeplinirea anumitor condiþii prevãzute
de lege.
În cazul simulaþiei prin interpunere
de persoane, într-un conflict de interese
între creditorii chirografari ai înstrãinãtorului aparent ºi terþul care, întemeindu-se cu bunã-credinþã pe
contractul public, a dobândit drepturi de
la achizitorul aparent, din considerente
legate de necesitatea asigurãrii
securitãþii ºi stabilitãþii circuitului civil, dã
preferinþã, terþului, iar în cazul unui

conflict de interese între creditorul
chirografar al înstrãinãtorului aparent ºi
cel al dobânditorului aparent, care a
procedat la indisponibilizare sau
urmãrirea silitã a bunului ce formeazã
obiectul simulaþiei în condiþiile legii, în
funcþie de data creanþei creditorului
înstrãinãtorului aparent.
Problematica interpretãrii efectelor
simulaþiei în reglementarea Noului Cod
civil este una extrem de interesantã ºi
stimulantã. Urmeazã ca practica
judiciarã, printr-o interpretare unitarã,
sã asigure aplicarea instituþiei simulaþiei
în concordanþã cu scopul urmãrit de
legiuitor.
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