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Rezumat

Aplicarea în practică a normelor noului Cod civil începând 

cu anul 2003 şi până în prezent în domeniul contractelor de lo-

caţiune şi arendă a demonstrat un fapt care de la bun început 

era privit pozitiv, şi anume - reglementarea separată a acestor 

două contracte, care diferă unul de altul destul de esenţial. 
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Summary

The practical application of the new Civil Code norms star-

ting as of 2003 until now in the fi eld of lease and rental con-

tracts has demonstrated a fact that was seen positively at the 

very beginning and, namely - the separate reglementation of 

these two contracts that diff er one from another quite essen-

tially.
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Elaborarea Codului civil al Republicii Moldova a avut 
loc cu suportul unor specialiști în domeniu din alte ţări, 
luându-se în consideraţie prevederile contemporane din 
legislaţia civilă a unor ţări străine. Din aceste consideren-
te, se poate menţiona că prevederile actualului Cod civil 
al R. Moldova corespunde standardelor și criteriilor celor 
mai progresiste coduri civile, fapt care a fost recunoscut 
prin avizele pozitive ale experţilor străini1.

Referindu-ne doar la două contracte din acest cod 
– locaţiunea și arenda - putem menţiona că reușita nor-
melor ce se referă la aceste contracte se manifestă prin 
faptul că în ultimii zece ani aceste contracte nu au suferit 
modifi cări. Acest fapt, însă,  nu înseamnă că raporturile 

de locaţiune și arendă sunt reglementate ideal. În litera-

tura de specialitate autohtonă s-a menţionat că nu ar fi  

1 A se vedea: Sprick Claus, Comentariul la Codul civil al Republicii 

Moldova. Revista de Drept privat, 2002, nr.4, p.5-50; Olivieri Giu-

zeppe. Comentariul la Codul civil al Republicii Moldova. Revista 

de Drept privat, 2003, nr.1, p.5-38; Perrot Roger. Raport asupra 

Codului civil al Republicii Moldova. Revista de Drept privat, 

2003, nr.2, p.5-30 

de prisos dacă unele norme din locaţiune și arendă din 
Codul civil naţional să fi e modifi cate2.

Fără a detalia și repeta ideile propuse în doctrină, 
considerăm necesar de a menţiona pe marginea locaţi-
unii și arendei unele aspecte discutabile, reușite și mai 
puţin reușite, care au avut loc în ultimii 10 ani în practica 
judiciară și în alte domenii de activitate.

Aplicarea în practică a normelor noului Cod civil 
începând cu anul 2003 și până în prezent în domeniul 
contractelor de locaţiune și arendă a demonstrat un fapt 
care de la bun început era privit pozitiv, și anume - regle-
mentarea separată a acestor două contracte, care diferă 
unul de altul destul de esenţial. 

E sufi cient de a ne convinge de acest fapt, dacă ape-
lăm la defi niţia din articolul în care este stipulat că, prin 
contractul de locaţiune, potrivit art.875 CC RM, o parte (lo-
cator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun de-
terminat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă 
și posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească 
chirie. În defi niţia contractului de arendă din art.911, alin.1 
CC RM  se menţionează că arenda este contractul încheiat 
între o parte – proprietar, uzufructuar sau un alt posesor 
legal de terenuri și de alte bunuri agricole (arendator) – și 
altă parte (arendaș) cu privire la exploatarea acestora pe o 
durată determinată și la un preţ stabilit de părţi.

Utilitatea practică a acestor norme a demonstrat une-
le aspecte care ne dau temei de a pune la îndoială reuși-
ta atât de dură dintre aceste două contracte la care vom 
reveni mai jos.  

Pentru comparaţie, putem menţiona că în noul Cod 
civil al României, aprobat prin Legea nr. 287 din 25 iunie 
2009 și pus în vigoare de la 1 octombrie 2011 prin Legea 
nr.71/20113 (în continuare CC român) și cel al Federaţiei 
Ruse nu este atât de pronunţată diferenţa dintre norme-
le contractelor de locaţiune și arendă. Reușita și utilitatea 
practică rezultă direct din normele codurilor civile ale 
acestor ţări. Astfel, potrivit art.1777 CC român, locaţiunea 
este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă 
se asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa unui 
bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ 

denumit chirie. În baza alin.1, art.1778 al aceluiași cod,  

locaţiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile 

2 Guigov Alexandru. Aspecte comparative cu privire la contrac-

tul de locaţiune, a prevederilor legale din Codul civil al diferitor 

state. Legea și viaţa, 2010, nr.11, p.55-60; Guigov Alexandru. 

Drepturile și obligaţiile părţilor în cadrul contractului de locaţi-

une. Legea și viaţa, 2011, nr.7, p.31-36. Guigov Alexandru. Une-

le aspecte privind încetarea contractului de locaţiune. Revista 

Naţională de Drept, 2012, nr.10, p.49-58; Guigov Alexandru. 

Evoluţia și delimitarea contractului de locaţiune de contractul 

de vânzare-cumpărare și de alte contracte civile. Revista Naţio-

nală de Drept, 2012, nr.12, p.46-52 
3 Ambele legi sunt republicate în Monitorul Ofi cial, partea I, 

nr.409 din 10 iunie 2011.
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se numește închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole 
poarta denumirea de arendare.  Potrivit art.606 CC al FR, 
în baza contractului de arendă (locaţiune) arendatorul (lo-
catorul) se obligă să transmită arendașului (locatarului) un 
bun contra plată în posesiune și folosinţă temporară sau în 
folosinţă temporară. Prin urmare, în legislaţia acestor două 
ţări termenul (locaţiunea și arenda) sunt considerate sino-
nime. Absolut o altă situaţie, după cum s-a menţionat mai 
sus, o găsim în legislaţia Republicii Moldova.

Problema constă în aplicarea corectă în practică a ter-
menilor juridici – „locaţiunea” și „arenda”. Cu părere de rău, 
în Republica Moldova se aplică, de regulă, termenul „aren-
dă”. Această situaţie poate fi  explicată prin faptul că încă 
în  ultimii ani ai puterii sovietice, în legătură cu aprobarea 
Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 7 
aprilie 1989 „Cu privire la arendă și relaţii de arendă”, a Ba-
zelor legislaţiei URSS și a republicilor unionale cu privire la 
arendă din 23 noiembrie 19894, termenul de bază aplicat 
în practica tuturor fostelor republici unionale era „arenda”.  

Din aceste considerente, în Republica Moldova, ca 
parte componentă în trecut a fostei URSS, se utiliza, de 
asemenea, termenul „arenda”. În trecut, aplicarea univer-
sală a categoriei juridice „arenda” era justifi cată și prin 
faptul că la 14 ianuarie 1992 a fost adoptată Legea Repu-
blicii Moldova cu privire la arendă5. Utilizarea termenului 
„arenda” are loc în Republica Moldova până în prezent în 
majoritatea cazurilor, cu toate că URSS nu mai există și 
normele acestui stat nu mai au valoare juridică pe terito-
riul Republicii Moldova. Aplicarea acestui termen până la 
aprobarea noului Cod civil era justifi cată din punctul de 
vedere al utilizării normelor Legii din 14 ianuarie 1992 cu 
privire la arendă, fapt care ulterior a dispărut.   

Scopul principal al aplicării corecte a termenilor juri-
dici este utilizarea corespunzătoare a normelor de drept 
material pentru situaţii reale din practică, fapt care este 
impus de reglementarea diferită a raporturilor de loca-
ţiune și arendă atât în noul Cod civil al RM, cât și în alte 
acte normative. Utilizarea incorectă a termenilor juridici 
poate avea ca urmare și aplicarea greșită a normelor de 
drept, consecinţele aplicării cărora por fi  foarte negative, 
în toate cazurile, pentru o parte contractuală, și pentru 
ambele – în unele cazuri. 

La soluţionarea litigiilor ce ţin de locaţiune și arendă 
este absolut necesar de apreciat, de la bun început, natura 
juridică a raporturilor contractuale în care se afl ă părţile liti-
giului și care necesită o soluţionare fi e pe cale amiabilă, fi e 
pe cale judiciară. Acest lucru este absolut necesar, reieșind 
din faptul că în practică, în majoritatea cazurilor, în contrac-
tele civile se utilizează termenul „arendă”, dar în realitate, în 
dependenţă de obiectul și scopul contractului, în absoluta 

majoritate de cazuri au loc raporturi de locaţiune6.

4 Ведомости Верховного Совета СССР, 1989, №25.
5 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1. În pre-

zent, această lege este abrogată, (vezi Monitorul Ofi cial al Repu-

blicii Moldova, 2007, nr.54-56).
6 Arenda și locaţiunea. (Ala Cobăneanu, Gheorghe Chibac). Ma-

nualul judecătorului pentru cauze civile, ediţia a II-a, Chişinău, 

Tipografi a Centrală, 2013, p.934.

Această situaţie s-a agravat din cauza că, după apro-
barea noului Cod civil al Republicii Moldova, până la in-
trarea lui în vigoare, Parlamentul Republicii Moldova a 
aprobat, la 15 mai 2003, un act normativ special, și anu-
me - Legea Republicii Moldova cu privire la arendă în 
agricultură7.

Cu părere de rău, aplicarea incorectă a termenului 
„arenda” are loc până în prezent, mai ales în publicaţiile 
economice de limbă rusă, nu numai în avizele publictare, 
dar și în unele articole8. 

Dacă e să apelăm la art.2 al Legii RM  nr.1125-XV din 
13.06.2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Re-
publicii Moldova din 13 iunie 2002, vedem că Guvernul a 
fost obligat să prezinte Parlamentului până la 1 ianuarie 
2003 propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în con-
cordanţă cu dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova9, 
dar această indicaţie nu a fost respectată. Nici Guvernul RM 
și nici Parlamentul RM nu au ţinut cont de legea menţionată 
mai sus în cadrul elaborării și aprobării Legii 198/2003. 

Fără a nominaliza și alte discordanţe de ordin termi-
nologic din legislaţia naţională actuală, considerăm ne-
cesar de menţionat doar încă una, care se manifestă prin 
faptul că unele norme din Legea 198/2003 nu sunt con-
cordate cu normele Codului civil al Republicii Moldova, 
fapt care a generat probleme și la aplicarea acestei legi. 
Astfel, în art.6 din această lege se utilizează două catego-
rii juridice: „în mod obligatoriu” și „clauze esenţiale”. Pri-
ma categorie este prevăzută de art.6, alin.3 și se referă la 
stabilirea conţinutului clauzelor contractului de arendă, 
care sunt 10 la număr. În art.6 alin.6 din același act nor-
mativ se menţionează că neincluderea în contractul de 
arendă a unei clauze esenţiale sau nerespectarea formei 
scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. Problema 
constă în faptul că în această normă nu este stipulat clar 
care din cele 10 clauze indicate în alin.3 sunt considerate 
esenţiale. Este clar că, potrivit art.679, alin.2 CC RM, esen-
ţială în aceste contracte este doar clauza cu privire la for-
ma contractului.

Un alt moment negativ se referă la faptul că, la 30 
ianuarie 2004, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr.72 
privind implementarea Legii cu privire la arendă în agri-
cultură10, în care, printre altele, au fost stabilite contrac-
tele-model de arendă a terenurilor, de subarendă și de 
arendă a bunurilor agricole. Paradoxul constă în faptul că 
conţinutul contractelor-model nu corespunde prevede-
rilor art.6, alin.(3) al Legii 198/2003.

Un alt aspect problematic constă în faptul că, prin Ho-
tărârea 187 din 20.02.2008, Guvernul RM a aprobat Regu-
lamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de 
gospodărire cinegenetică și/sau de recreere11, care a dat 

7 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, în 

continuare Legea 198/2003.
8 A se vedea: Săptămânalul Экономическое обозрение din 30 

august 2013, nr.13, Спор вокруг договоров аренды, р.15,  В 

центре лидирует аренда, р.10.
9 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.
10 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29.
11 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, în conti-

nuare Regulamentul nr. 187 din 20.02.2008.
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undă verde la arenda pădurilor. Acest act normativ a dat 
posibilitatea de a arenda fâșii de sute de hectare a fondului 
forestier de către o singură persoană. În principiu, de acest 
instrument juridic - de a primi în arendă pădurile naţionale 
- s-au folosit multe persoane cu funcţii de răspundere sau 
unele persoane cu interese meschine. În presa periodică 
autohtonă au fost menţionate repetat aspectele negative 
ale aplicării Regulamentului nr.187 din 20.02.200812.

Care este situaţia reală în acest domeniu ne comuni-
că doctorul în biologie, inginerul silvic Alexei Palanceanu. 
Dumnealui a menţionat pentru revista „Natura”: „În jurul 
Chișinăului toate pădurile sunt arendate. Unii parlamen-
tari-demnitari au făcut și fac chiar eforturi de a privatiza 
pădurea de la Durlești, sunt gata și documentele nece-
sare. Până a ajunge la rezervaţia „Codrii”, pădurea de-a 
lungul șoselei Balcani și pădurea spre Orhei sunt luate 
în arendă. Precum și era de așteptat, în multe sectoare 
a început debandada, legată de îngrădire și construcţii 
nesancţionate. Chiar dacă în 2012 arenda pădurilor a fost 
sistată, debandada continuă. Se cere o intervenţie urgen-
tă a procuraturii pentru a restabili prevederile constituţi-
onale că pădurile aparţin statului”13.

Din aceste considerente, suntem absolut solidari cu 
propunerile specialiștilor din ecologie și silvicultură, care 
susţin că singura soluţie valabilă pentru stoparea abu-
zurilor în fondul forestier este de a anula contractele cu 
arendă de lungă durată a pădurii, de la 10 ani în sus, și 
de a revizui, urgent, Hotărârea Guvernului privind arenda 
pădurii14. O asemenea soluţie, din punct de vedere juri-
dic, ar putea avea izbândă doar dacă ar fi  modifi cat Re-
gulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri 
de gospodărire cinegenetică și/sau recreere în ce priveș-
te termenul contractului, cu indicarea directă a puterii 
retroactive a normei respective. Rezilierea contractelor 
de arendă ar putea avea loc și pe alte motive, bunăoară - 
prin nerespectarea obligaţiilor contractuale.    

Sugerăm ideea că, dacă se va ajunge la acest lucru, ar fi  
categoric necesar și de a aplica norma art.909 CC RM în ce 
privește îmbunătăţirile nejustifi cate. În acest articol legiu-
itorul a stabilit un nou temei de dobândire a dreptului de 
proprietate, reglementat de legislaţia civilă a multor ţări 
civilizate, în cazurile îmbunătăţirilor, fără consimţământul 
locatorului, de către unii agenţi economici care închiriază 
imobile în scopuri comerciale. O bună parte din acești an-
treprenori s-au pronunţat negativ vizavi de această nova-
ţie din legislaţia naţională, însă instanţele judiciare aplică 
corect prevederile legale prin art.909 CC RM.

O recomandaţie practică pentru aplicarea corectă a 

acestei norme ar fi  stipularea nemijlocit în contractele 

de locaţiune a unor prevederi cu privire la îmbunătăţirile 

viitoare ale bunului închiriat și repartizarea echivalentă 

12 A se vedea: Roman Vasile. Sălbătăcii autorizate la un conac din co-

drii Orheiului. Ziarul de Gardă din 6 septembrie 2007, p.3; Roman 

Vasile. Pădurea Țiganca, vechea-nouă reşedinţă a clanului Voro-

nin. Ziarul de Gardă din 5 mai 2010, p.8-9; Sanduţa Iurie. Mafi a 

pădurilor din R. Moldova. Ziarul de Gardă din 27 iunie 2013, p.6-7. 

Curchi Lilia: Arenda pădurilor: Voronin a deschis cutia Pandorii. 

Revista “Natura”, 2013, nr.5, p.3.
13 A se vedea: Curchi Lilia, op.cit, p.3.
14 Curchi Lilia, op.cit, p.3.

a cheltuielilor efectuate, fi e în părţi egale sau în altă pro-
porţie, fi e pe contul chiriei sau în alt mod. 

În literatura autohtonă s-au menţionat unele aspecte 
cu privire la prevederile art.900 CC RM referitor la condi-
ţiile de înstrăinare a bunului închiriat15.

Pentru aplicarea corectă a acestei norme, propunem 
de a completa art.900 CC RM cu un nou alineat, cu ur-
mătorul conţinut: „Înstrăinarea bunului închiriat poate 
avea loc doar cu notifi carea prealabilă a cumpărătorului. 
Nerespectarea acestei prevederi de către locator are ca 
efect nulitatea contractului sau, după împrejurări, despă-
gubirea locatarului”.

Actualul Cod civil conţine o novaţie foarte originală 
în raporturile de locaţiune care nu erau cunoscute legis-
laţiei civile vechi, dar care, fi ind reglementate de noul 
Cod civil al RM, vor fi  aplicate pe viitor. Este vorba de art.
art.889, 890, 896 și 897, care stabilesc unele drepturi și 
obligaţii reciproce ale persoanelor implicate în raportu-
rile de locaţiune, dar care nu se afl ă direct în raporturile 
contractuale. Este vorba de niște raporturi de ordin „ori-
zontal și vertical”.

Primul moment se referă la norma stipulată în art. 889 
CC, din care rezultă că unul și același bun poate fi  dat în 
chirie concomitent mai multor locatari. În asemenea si-
tuaţie, fi ecare locatar este obligat de a acţiona într-o ma-
nieră care să nu împiedice folosirea normală a bunului 
de către alţi locatari. Prin urmare, nerespectarea de către 
unul dintre locatari a acestei obligaţii poate avea ca efect 
iniţierea unui litigiu civil între subiecţi, care, direct, nu 
se afl ă în raporturi contractuale, dar care sunt încadraţi 
într-un sistem de raporturi civile ce au la temelie câteva 
contracte de locaţiune care se referă la unul și același bun 
închiriat, au obligaţii reciproce.

Nerespectarea de către unul dintre locatari a obliga-
ţiei de a acţiona într-o manieră care să nu împiedice fo-
losirea normală a bunului de către alţi locatari are și con-
secinţe negative. Astfel, potrivit art.889 CC RM, locatarul 
care nu și-a onorat obligaţia respectivă este ţinut (obli-
gat) faţă de locator și faţă de ceilalţi locatari prejudiciul 
care poate rezulta din neexecutarea acestei obligaţii, fi e 
că a fost produs de el, fi e de persoanele cărora le-a per-
mis folosinţa bunului sau accesul la el. O altă consecinţă 
negativă a nerespectării acestei obligaţii legale poate fi  
rezilierea contractului de locaţiune cu locatarul vinovat 
din iniţiativa locatorului (alin.2 art.889 CC RM).

Important este și faptul că litigiile de natură contrac-
tuală, la prima vedere, se pot isca și pe „verticală” – între 
sublocatar și locator, fără participarea în litigiu a locata-
rului contractului de locaţiune de bază. Astfel, potrivit 
art.897 CC RM, în cazul în care locatorul nu-și exercită 
obligaţiile, sublocatarul poate exercita drepturile locata-
rului pentru a-l obliga să-și execute obligaţiile. Și în acest 
caz nu este vorba despre raporturi delictuale, cu puteri 
contractuale, la temelia cărora se afl ă raporturile de sub-
locaţiune, care, în ansamblu, se încadrează în sistemul 

legăturilor contractuale din cadrul locaţiunii în genere16.

15 A se vedea: Guigov A., Unele aspecte privind încetarea contractu-

lui de locaţiune. Revista Naţională de Drept, 2012, nr.10, p.49-58.
16 Arenda şi locaţiunea. (Ala Cobăneanu, Gheorghe Chibac), 

op.cit., p.940.


