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ASPECTE PRIVIND DREPTURILE ŞI
OBLIGAIILE DEPOZITARULUI ÎN CADRUL
CONTRACTULUI DE DEPOZIT

CASAPU Diana, magistru în drept, IRIM

Rezumat
Contractul de depozit cunoaşte o aplicabilitate amplă în circuitul civil. Acesta

oferă oportunităţi atît persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice în desfăşurarea
activităţii economice(profesionale) sau de interes personal. În lipsa unor spaţii
proprii de depozitare,întocmirea unor contracte cu terţi aleşi la liberă voinţă pentru
prestarea din partea acestora a serviciilor de păstrare şi conservare în spaţiul
deţinut de aceştia, pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp, apare
ca o necesitate stringentă în vederea dezvoltării rapide şi obţinerii de profit fără
cheltuieli majore şi cu riscuri reduse.

Cuvinte-cheie: contract, deponent, depozitar, drepturi, obligaţii, răspundere.

ON THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF
DEPOSITORY WITHIN THE DEPOSIT
CONTRACT

Abstract
The storage contract is often used in civil circuit. It provides oppotunitiesfor

different persons to obtain benefits in economic activity or personal interest. In
the absence of own storage spaces, the existence of the storage agreement, helps
a person to benefit from different services of conservation and safety in a special
place, on a fixed or indefinite period of time. This represents a stringent necessity
to rapid development and for profit without major expense and low risk.

Keywords: agreement, storage, depositor, deposit, rights, obligations, liability.
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Introducere. Raporturile juridice civile se află într-o continuă
dezvoltare, un rol aparte în acest sens revine contractelor civile. Contractul
de depozit la rîndul său ca component al contractelor civile, vine să faciliteze
existenţa serviciilor de păstrare profesională a diferitor categorii de bunuri.

Astfel, aceste raporturi contractuale prezintă o existenţă de lungă durată
în istoria omenirii. Interesul încheierii contractului de depozit persistă în
societate încă de la apariţia primelor forme de producţie şi cu trecerea timpului
pînă în prezent se conformează necesităţilor economice contemporane sau şi
celor ce ţin de interesele casnice, cît şi celor ce vor apărea pe viitor.

Metodă şi material aplicat. Metodologia cercetării s-a bazat pe
utilizarea atît a metodelor tradiţionale, cît şi a celor moderne şi anume:

Metoda sistemică – pe baza căreia s-a efectuat o analiză privind
colaborarea şi aplicabilitatea practică a prevederilor legislative privind
contractul de depozit.

Metoda analizei comparative – în cazul analizei concomitente a
efectelor contractului de depozit pentru depozitar şi deponent, cît şi în cazul
expunerii părerilor doctrinare din diferite state referitoare la tema abordată.

Metoda normativă – în cazul analizei şi cercetării cadrului legislativ
din Republica Moldova.

Metoda logică şi dialectică – în cazul cercetării efectuate asupra unor
norme juridice lacunare şi propunerea de soluţii de interpretare juridică
corectă a acestora.

Rezultatele investigaţiei. Prezenta lucrare este o investigaţie ştiinţifică
cu un caracter teoretico-aplicativ în care s-a efectuat o cercetare complexă
a conţinutului contractului de depozit, din perspectiva drepturilor şi
obligaţiilor depozitarului. Prin analiza, prezentarea viziunilor ştiinţifice a
savanţilor de specialitate este formulată o viziune proprie asupra problemelor
apărute şi a soluţiilor de realizare a acestora.

O dată cu dezvoltarea intensivă a economiei de piaţă, a apărut şi cerinţa
crescîndă în vederea depozitării bunurilor comercianţilor cît şi a persoanelor
care nu practică o activitate de comerţ. Majoritatea contractelor întocmite
au ca parte ”depozitarul” care e o persoană fizică sau juridică care realizează
scopul unui contract de depozitare, ca o activitate specializată în domeniu,
specific ce se referă în mare parte contractelor cu titlu oneros, însă nu se
exclude şi posibilitatea de a fi parte în contractul de depozit fără a practica
o activitate profesională, de o persoană fizică, fie cu titlu gratuit sau cu titlu
oneros, în dependenţă de înţelegerea părţilor.
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Conform art.1086 Cod Civil al Republicii Moldova, „prin contractul
de depozit o parte (depozitar) se obligă să păstreze bunul mobil predat de
cealaltă parte (deponent), pe o perioadă determinată sau nedeterminată şi
să-l restituie la cerere”[1].

Din definiţia legală e indubitabil faptul că suntem în sfera unui con-
tract sinalagmatic, contractul de depozit fiind un exemplu elocvent a acestei
categorii de contracte, prezentîndu-se a fi sinalagmatic fără a depinde de
caracterul gratuit sau oneros a acestuia. Conţinutul contractului cuprinzînd
un şir de drepturi şi obligaţii corelative pentru ambele părţi, fapt ce implică
şi o răspundere pe măsură, în cazul neexecutării de către una din părţi a
obligaţiilor contractuale, se impune a fi necesar un sistem de protecţie sigur
pentru persoanele interesate în executarea cu bună credinţă a clauzelor
contractuale şi în special a scopului contractului de depozit, ce ţine de
păstrarea şi conservarea bunului depozitat.

În cele ce urmează ne vom referi preponderent la drepturile şi obligaţiile
depozitarului în contractul de depozit.

O primă obligaţie este cea de a primi bunul spre păstrare şi de ai
asigura păstrarea pe toată durata contractului:

Această obligaţie apare imediat după încheierea contractului,
depozitarul se obligă să primească bunul în modul stabilit de părţi în con-
tract, obligaţie ce e specifică unui contract consensual, fapt ce determină
apariţia unei obligaţii corelative din partea deponentului şi anume, să predea
bunul spre păstrare. Acest moment survine din art.1087 (al.2) Cod Civil al
RM , care prevede că depozitarul poate să refuze primirea bunului doar în
cazul în care nu i-a fost predat în termenul stabilit dacă în contract nu este
prevăzut altfel, dar nici nu poate să ceară predarea bunului de către de-
ponent conform (alin.1) acelaşi articol, însă cu răspunderea deponentului
dacă prin refuzul de a preda bunul s-a cauzat un prejudiciu intenţionat şi
din culpă gravă depozitarului, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Obligaţia de a păstra bunul cuprinde două elemente esenţiale şi anume:
luarea de măsuri pentru asigurarea integrităţii lucrului şi a doua,fără de care
nu există prima este posesia lucrului dat în depozitare, adică bunul urmează
să fie posedat şi păzit de către depozitar, de aceea obligaţia dată şi apare
după primirea bunului. Cumulativ cu această obligaţie depozitarul, în cazul
unui contract de magazinaj, ce se prezintă ca o formă comercială a
contractului de depozit, va fi obligat să elibereze şi recipisa de magazinaj.
Esenţa recipisei constă în faptul că posesorul unei mărfi predă la păstrare şi
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primeşte în schimb un act, numit recipisă de magazinaj, ce atestă existenţa
mărfii în depozit [2].

În cazul în care, deponentul nu mai predă bunul conform înţelegerii ce
a avut loc anterior, depozitatul va fi privat de venitul viitor, deoarece el în
acelaşi timp se presupune că ar fi pregătit spaţiul de depozit pentru primirea
bunului în dependenţă de caracteristicile descrise de deponent, care în
dependenţă de caz (predarea bunurilor cu caracteristici care necesită condiţii
speciale de păstrare, cum ar fi: bunuri perisabile, substanţe explozive, bunuri
fragile etc..), depozitarul ajustînd spaţiul destinat depozitării conform
condiţiilor de păstrare a fiecărui bun.

Pentru a oferi protecţia în cazul unei asemenea situaţii, legiuitorul a
prevăzut dreptul de refuz a primirii bunului de către depozitar, din (al.2) art
1987, drept care îi permite din momentul ce îi este evident faptul că
deponentul tergiversează predarea bunului, să încheie alte contracte de
depozit fără a fi tras la răspunderea pentru neexecutarea obligaţiei, dacă în
lege sau contract nu e prevăzut altfel. Opunîndu-se faţă de deponentul care
după expirarea termenului stabilit de predare a bunului îşi face apariţia cu
intenţia de a-şi executa obligaţia, însă interesul depozitarului faţă de acest
contract nu mai persistă. Posibilitate ce recurge şi din prevederile art.705
(al.1) Cod Civil al RM, normă generală ce se aplică contractelor
sinalagmatice:„Persoana obligată în baza unui contract sinalagmatic, este
în drept să refuze executarea propriei obligaţii, în măsura în care, cealaltă
parte nu-şi execută obligaţia corelativă dacă nu s-a obligat să execute prima
sau dacă această obligaţie nu rezultă din lege sau natura contractului”.

Obligaţia deponentului de a preda bunul în termenul stabilit se
evidenţiază prin momente specifice: în primul rînd, această obligaţie poartă
un caracter condiţionat, ea îşi pierde obligativitatea dacă deponentul nu se
foloseşte de posibilitatea de a informa depozitarul despre faptul că nu mai
are nevoie de prestarea acestui serviciu din partea depozitarului. Iar pentru
a fi exonerat de răspundere în asemenea caz, el trebuie să informeze
depozitarul despre refuzul său în termen rezonabil [3].

În cazul în care părţile şi-au executat obligaţiile corelative de dare şi primire,
depozitarul va fi obligat să asigure păstrarea bunului, fiind acea obligaţie care
determină specificul şi obiectul juridic al contractului de depozit. E o obligaţie
primordială care cuprinde în sine un şir de măsuri de conservare a calităţilor,
caracteristicilor şi integrităţii bunului (evitarea furtului, paza depozitului, îngrijire,
crearea condiţiilor necesare de temperatură, umiditate, lumină, etc...).La fel în
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contract pot fi incluse şi prevederi de interdicţie de efectuare a unor măsuri, sau
să le întreprindă numai în limita clauzelor contractuale.

Neîntreprinderea cel puţin a uneia din măsurile prevăzute în contract,
fapt ce ca consecinţă a dus la urmări prejudiciabile, deteriorare, degradare,
pierderi cantitative sau la număr, duce la survenirea răspunderii pentru partea
vinovată [4]. Numărul şi specificul acestor măsuri diferă, în funcţie de
caracterul oneros sau gratuit al contractului de depozit.

Conform art.1089(al.1)Cod Civil al RM,în cadrul depozitului
oneros,depozitarul este obligat să se îngrijească de integritatea bunului cu
prudenţa şi diligenţa unui bun profesionist. Raţiunea unei asemenea
prevederi constă în faptul că aceasta îl obligă pe depozitar să întreprindă
toate măsurile necesare pentru asigurarea păstrării bunului, atît prevăzute
de contract, cît şi neprevăzute, însă necesare, determinate de împrejurări
concrete. Neexecutarea obligaţiei de păstrare a bunului ce rezultă din
contractul cu titlu oneros se prezumă culpabilă, depozitarul fiind ţinut să
repare prejudiciul integral cauzat [5].

Faţă de acesta apare cerinţa de a arăta diligenţa faţă de bunul primit, în
aceiaşi măsură în care el ar pretinde de la un oricare altul, cum se practică
în obişnuinţele acestui tip de activităţi [6].

O altă abordare este în cazul în care contractul este cu titlu gratuit, con-
form art.1089 (al.2) ”În cazul în care depozitul are titlu gratuit, depozitarul e
obligat să îngrijească de integritatea bunului ca pe bunul propriu”, astfel e
evident, că faptul gratuităţii contractului atestă conceptul că acesta a fost
încheiat în interesul deponentului şi la iniţiativa acestuia, iar depozitarului nu
i se poate cere să îngrijească de bunurile deponentului în condiţii mai bune
decît propriul bun, ceia ce ar putea duce la micşorarea patrimoniului propriu
în vederea păstrării bunului străin, fără o remunerare care să acopere aceste
pierderi, fapt ce ar crea abuz faţă de depozitar. Depozitarul va fi exonerat de
răspundere pentru prejudicial cauzat prin pierderea, deteriorarea sau distrugerea
bunurilor depozitate, dacă se va proba că le-a păstrat ca pe ale sale proprii.
Altfel spus depozitarul răspunde nu pentru culpa levis in abstracto, conform
regulii generale de drept comun, în materie de răspundere contractuală, ci
prin derogare, doar pentru culpa levis in concreto. Această derogare, care,
după cum se va vedea mai jos, se aplică practic doar depozitului gratuit, se
explică prin aceia că deponentul nu poate în acest caz să solicite depozitantului
o diligenţă mai mare în grija acordată bunurilor aflate în depozit, de cît aceea
pe care o acordă propriilor sale bunuri [7].
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Astfel alegînd depozitarul, deponentul îşi asumă riscul acestei alegeri,
deoarece în majoritatea cazurilor deponentul se alege după calităţile acestuia,
iar dacă deponentul avea cerinţe mari faţă de condiţiile de păstrare a bunului,
el trebuia să aleagă şi o persoană cu un grad mai înalt de diligenţă. În cazul
în care s-ar invoca o neexecutare sau o executare necorespunzătoare, culpa
depozitarului se va constata în urma unei analize comparative între modul
de păstrare a propriilor bunuri şi celor a deponentului. Dacă condiţiile vor
fi aceleaşi lui nu i se va putea imputa vinovăţie în degradarea bunului
deponentului de îndată ce propriile bunuri se află în aceiaşi stare fiind expuse
la acelaşi pericol. De exemplu dacă aceleaşi cauze (molii, umezeală, furt
etc...) au pricinuit deteriorarea sau dispariţia propriilor lucruri [8].

Fiind astfel o obligaţie de ”a face” a depozitarului care e asimilată cu
modul de comportament a bunului gospodar faţă de propriile sale bunuri.
Greşeala sa se va aprecia, în aceste condiţii, prin culpa ”levis in concreto” [9].

Depozitarul este obligat să întreprindă acele măsuri de precauţie ce
sunt obligatorii prin faptul reglementării acestora în diferite acte normative
ce se referă la regulile de securitate antiincendiară, normele sanitare şi altele.
În executarea obligaţiilor de păstrare a bunului depozitarul va întreprinde
cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi îngrijirea bunului, cheltuieli care
conform art.1088 Cod Civil al R.M. (al.3) vor fi restituite de către deponent
indiferent de caracterul gratuit sau oneros al contractului, dacă în cazul
ultimului nu s-a stabilit ca cheltuielile să fie în remuneraţia finală. Părţile
sînt libere să stipuleze în contract şi clauze de neresponsabilitate a
depozitarului, caz în care rămîne ca acesta să răspundă doar pentru dol sau
culpa gravă asimilată dolului [8].

Obligaţia de păstrare a bunului intuitu personae şi de a nu folosi bunul
Fiind un contract cu executare intuitu personae,obligaţie ce reiese din

art. 1091 (alin.1) ”depozitarul nu are dreptul, fără încuviinţarea
deponentului, să transmită unui terţ spre depozitare bunul primit”.
Raţionamentul unei asemenea prevederi legale constă în faptul că,
deponentul alege depozitarul în funcţie de calităţile acestuia morale cît şi
profesionale (deligenţa cu care se îngrijeşte de propriile bunuri,
profesionalismul de care dă dovadă în afacerile proprii, existenţa condiţiilor
şi spaţiilor necesare pentru depozitare ş.a.). În cazul nerespectării acestei
obligaţii depozitarul va fi ţinut să repare prejudiciul cauzat, indiferent de
vinovăţia terţului căruia i-a transmis bunul spre păstrare [10].

Excepţie de la această regulă o constituie încuviinţarea de transmitere
spre terţ a bunului, din partea deponentului, însă în acest caz conform (alin.2)
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a aceluiaşi articol, depozitarul poartă răspundere în continuare doar pentru
alegerea terţului şi locului de depozitare. Depozitarul va trebui să prezinte
diligenţă în alegerea terţului, deoarece în cazul neexecutării obligaţiei de
către acesta, se acordă dreptul deponentului să solicite repararea daunei de
la depozitar nu de la terţ. Dacă bunul depozitat a fost transmis totuşi unui
subdepozitar, contractul continuă să-l lege pe deponent cu depozitarul de
bază. Legislaţia nu menţionează careva posibilităţi a deponentului de a
înainta careva pretenţii subdepozitarului şi invers acesta nu poate înainta
careva pretenţii deponentului. Astfel, raporturile contractuale îl leagă pe
deponent doar faţă de depozitar şi invers.

Acesta din urmă, îi acordă dreptul depozitarului în cazul unui litigiu să
înainteze acţiune de regres faţă de subdepozitar. Din acest fapt rezultă că
subdepozitarul are raporturi (extracontractuale pentru deponent) doar cu
depozitarul.

Pot fi cazuri cînd sub presiunea condiţiilor existente, care nu puteau fi
prevăzute de părţi, legate atît de persoana depozitarului (este chemat la armată),
cît şi din caracteristicile bunului (necesită reparaţii urgente, însă deponentul
nu poate fi informat), sau sunt provocate de persoanele terţe, care obligă
depozitarul să transmită bunul unui terţ, pentru al proteja în asemenea mod
de pericol. Însă chiar în virtutea acestor condiţii transmiterea bunului unui
terţ se permite dacă, în primul rînd, depozitarul nu putea obţine permisiunea
deponentului şi, în al doilea rînd, prin această transmitere s-a păstrat bunul
care poate fi ulterior restituit deponentului. După transmiterea bunului terţului,
depozitarul va fi obligat să informeze despre acest fapt deponentul, luînd în
considerare că informarea în acest caz va fi necesară îndată ce apare
posibilitatea de a aduce la cunoştinţă deponentului faptul transmiterii. Însuşi
faptul transmiterii bunului nu îl exonerează pe depozitar de la executarea
obligaţiilor prevăzute în contractul de depozit [11].Astfel, această obligaţie e
necesar de a fi executată de deponent, în cazul în care la încheierea contractului
nu au stabilit clauza cu privire la dreptul de a transmite bunul depozitat unui
terţ, automat această obligaţie va avea putere juridică aplicîndu-se prevederile
art. 1091 Cod Civil al RM, care prevede inadmisibilitate transmiterii bunului
spre depozitare unui terţ, fapt ce poate fi exclus prin acordul comun al părţilor
la încheierea contractului, sau pe parcursul executării, cînd ambele părţi convin
asupra necesităţii modificării clauzelor contractuale cu privire la această
interdicţie. Deci, obligaţia de executare personală a prevederilor contractuale
depinde preponderent de voinţa părţilor.
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În lipsa unor clauze contractuale şi potrivit art.1092 Cod Civil al R.M.
depozitarul nu are dreptul să se folosească de bunul primit în depozit, fără
permisiunea deponentului, cu excepţia cazurilor cînd aceasta e necesar
conservării bunului. Prin folosirea bunului are loc satisfacerea necesităţilor
acestuia şi de aceia prin natura sa, acest fapt trebuie să protejeze interesul
titularului de drept. Aşa se întîmplă cînd proprietarul parcării foloseşte stingătorul
din dotarea automobilului pentru a stinge flăcările care au cuprins-o [12].

Obligaţia de a respecta condiţiile de păstrare convenite de părţi
La încheierea unui contract de depozit, deponentul pentru a se asigura

că bunul depozitat va fi ferit de orice pericol şi îşi va păstra calităţile şi
caracteristicile sau orice alte referinţe cu privire la integritatea şi starea
bunului, are dreptul să negocieze cu depozitarul şi să includă prin acord
comun cu acesta un şir de clauze privitor la condiţiile de păstrare, pe care
depozitarul îşi asumă responsabilitatea să le respecte cu stricteţe.

În principiu, depozitarul nu poate să modifice aceste condiţii de
depozitare din proprie iniţiativă, de aceia pentru a fi protejat, în cazul unor
situaţii excepţionale care pot apărea fără a fi putut să fie prevăzute de
părţi,legiuitorul a inclus următoarea reglementare în art.1093 alin.(1) Cod
Civil al R.M.:”Depozitarul are dreptul să modifice, după caz condiţiile de
depozitare numai după ce l-a înştiinţat pe deponent şi a obţinut încuviinţarea
lui. De asemenea, depozitarul e obligat să-l informeze pe deponent despre
confiscarea sau realizarea unor drepturi ale terţilor asupra bunului.” Fiind
stipulată expres condiţia cu privire la încuviinţarea deponentului, în ceia ce
priveşte modificarea condiţiilor de păstrare.

Raţiunea instituirii acestei norme este dictată de faptul că schimbarea
condiţiilor de depozitare poate afecta interesele deponentului. Schimbînd
condiţiile de păstrare în lipsa acordului deponentului, depozitarul îşi asumă
deplina responsabilitate pentru eventualele consecinţe ale propriei decizii [13].

Pentru ca depozitarul să fie protejat şi să posede careva garanţii, în
cazul în care nu are posibilitatea de a obţine această permisiune, a fost
introdus alin.(2) a aceluiaşi articol, care prevede următoarele : ”În cazul în
care modificarea condiţiilor depozitului este strict necesară pentru
înlăturarea riscului de distrugere, pierdere sau deteriorare a bunului,
depozitarul este în drept să modifice modul, locul şi alte condiţii de păstrare
fără a cere deponentului încuviinţarea.”

Despre această schimbare depozitarul este obligat să informeze
deponentul iar dacă acesta o va cere, să dovedească necesitatea modificărilor
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întreprinse în momentul de apariţie a unor evenimente (inundaţii, incendii,
cutremur de pămînt, furtuni etc...) , de a căror apariţie nici una din părţile
contractante nu putea să cunoască. Depozitarul va trebui să demonstreze că
a întreprins toate măsurile prevăzute de contract şi faptul că dacă nu recurgea
la modificarea condiţiilor de păstrare bunul ar fi fost distrus, ambele părţi
suferind prejudicii ireparabile. Însă în cazul cînd modificările întreprinse
sunt ineficiente, conform art.1093 al (3) Cod Civil al R.M., care prevede că
în cazul apariţiei unui pericol real de deteriorare sau degradare a bunului
depozitat ori apariţia unor alte condiţii care ameninţă siguranţa păstrării
bunului, dă dreptul depozitarului să vîndă bunul la un preţ determinat de
situaţia creată în cazul în care deponentul nu poate întreprinde vreo acţiune.
Depozitarul în urma vînzării bunului are obligaţia de a restitui deponentului
acea sumă bănească care a primit-o în urma vînzării, şi conform al. (4) a
art. 1093 dacă va dovedi că circumstanţele care pune-au în pericol bunul au
survenit din anumite cauze de care depozitarul nu poartă răspundere, el are
dreptul să reţină cheltuielile de vindere a bunului din contul preţului primit.
Pe lîngă aceasta, dacă să presupunem că nu reţine cheltuielile de vînzare,
deponentul îi va restitui aceste cheltuieli, cu excepţia acelor cazuri cînd
pericolul de distrugere a bunurilor deponentului au survenit din vina
depozitarului [14].

Obligaţia depozitarului de a remite fructele bunului depozitat:
Fructele bunului depozitat trebuie să fie păstrare împreună cu bunul

depozitat şi la expirarea termenului de depozitare vor fi remise deponentului,
care conform art.1099 al.(2) Cod Civil al R.M., va fi obligat să compenseze
cheltuielile necesare de percepere şi păstrare a fructelor.

În doctrina şi legislaţia română circulă concepţia, conform căreia
depozitarul e obligat să restituie deponentului fructele produse de bunul
depozitat, dar numai în măsura în care au fost culese de el [15].

Obligaţia de restituire a bunului depozitat:
La încetarea contractului în virtutea expirării termenului pe care a fost

încheiat, sau la solicitarea deponentului dacă nu este un termen determinat,
depozitarul e obligat să restituie bunul depozitat în starea în care se află la
momentul restituirii, cu excepţia cazului cînd depozitul este neregulat şi
obiectul contractului constituie bunurile determinate prin caracteristici de
gen, pentru asemenea situaţie legiuitorul în art.1104 Cod Civil al R.M. a
prevăzut că în lipsa unei prevederi contrare, acestea trec în proprietatea
depozitarului, ulterior la trecerea termenului sau la cererea deponentului,
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va fi obligat să restituie o cantitate de bunuri egală sau stipulată de părţi, de
acelaşi gen şi de aceeaşi calitate. Se invocă în primul caz starea bunului din
momentul restituirii pe motiv că, bunurile determinate individual o dată cu
trecerea timpului se supun uzurii fireşti, asupra căreia nu poate influenţa
nici cel mai diligent depozitar, iar impunerea unei obligaţii depozitarului
de a remite bunul în starea în care se află la momentul încheierii contractului,
ar fi considerată ca o clauză abuzivă, în special cînd termenul prevăzut în
contract e de lungă durată. Dacă în decursul acestei perioade bunul piere
sau e deteriorat în urma unui caz fortuit, riscul va fi suportat de deponent,
fapt ce e prevăzut în art.1095 alin. (1)”riscul pieirii sau deteriorării fortuite
rămîne în sarcina deponentului”. Soluţia ce e fundamentată pe principiul
că deponentul rămîne a fi proprietarul bunului şi după transmiterea acestuia
în depozit. Ceia ce reprezintă o caracteristică de natură juridică şi nu de
esenţă, deoarece esenţa depozitului se bazează pe raporturile de restituire,
astfel depozitarul e obligat să restituie bunul la cerere şi la termen.

Însă depozitarul are dreptul, în cazul în care depozitul este cu titlu oneros,
de a primi remuneraţia convenită din partea deponentului. Dacă acesta nu
execută această obligaţie atunci depozitarul capătă dreptul de retenţie asupra
bunului depozitat. Potrivit art.1103Cod Civil al R.M. ” depozitarul are dreptul
să reţină bunurile depozitate peste termenul prevăzut în contract pînă la
momentul retribuirii sale şi compensarea cheltuielilor de păstrare.” Acest
drept apare ca un mijloc de garantare şi apărare a satisfacerii creanţelor sale,
care reies din preţul stabilit în contractul de depozit oneros sau a achitării
cheltuielilor de păstrare suportate de acesta, în cazul cînd este gratuit. La
magazinaj, depozitarul (magazinerul) are un drept similar.

La acest punct ne referim la dreptul de gaj al magazinerului, care în
conformitate cu art. 1128 (al.1) Cod Civil ” în privinţa costurilor de
magazinaj, magazinerul are drept de gaj asupra bunului, cîtă vreme acesta
se află în posesia sa. Dacă recipisa de înmagazinare a fost transmisă prin
andosare, dreptul de gaj va exista faţă de posesorul legitim al recipisei de
înmagazinare”.Această idee rezultă din faptul că deţinătorul recipisei se
prezumă ca fiind el depozitarul şi anume lui îi va reveni obligaţia să achite
cheltuielile de întreţinere.

Această obligaţie de restituire cuprinde în sine şi obligaţia depozitarului
de a restitui bunul depozitat la locul unde bunul a fost depozitat, conform
art.1098Cod Civil al R.M. ”Bunul se restituie la locul unde a fost predat
depozitarului dacă părţile nu au convenit altfel”. Costurile restituirii vor fi
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suportate în dependenţă de caracterul oneros sau gratuit al contractului,
astfel conform art.1100 Cod Civil al RM costurile restituirii sunt puse pe
seama deponentului atunci cînd contractul este cu titlu gratuit şi invers
acestea vor fi suportate de depozitar în cazul cînd contractul este cu titlu
oneros. Pierirea sau distrugerea bunului din culpa depozitarului, sau
imposibilitatea revendicării acestuia de la un terţ de bună credinţă, îl va
obliga pe depozitar să plătească despăgubiri în mărime egală cu valoarea
bunului depozitat, fiind posibilă şi plata venitului viitor ratat. Dacă
depozitarul refuză, fără temei, să restituie lucrul, deşi acesta se află în detenţia
sa, deponentul poate obţine executare silită, potrivit regulilor aplicabile
obligaţiei (de a face)de predare a lucrului individul determinat [8].

În cazul în care obiect al contractului constituie o sumă de bani, depozitarul
la expirarea termenului sau la cererea de restituire va trebui să remită aceleaşi
bancnote indiferent dacă a crescut sau nu valoarea lor între timp.

În situaţia cînd depozitarul a decedat, obligaţia de restituire îi revine
succesorului acestuia. Dacă moştenitorul depozitarului a vîndut cu bună-
credinţă bunul despre care nu a ştiut că este depozitat, el este ţinut să restituie
preţul primit sau să cedeze creanţa sa contra cumpărătorului dacă preţul nu
s-a plătit (alin.3 art.1095 Cod Civil al R.M.).

Depozitarul nu are dreptul să ceară deponentului sau persoanei căreia
bunul trebuie să fie restituit, să dovedească faptul că este proprietarul acestui
bun.(art.1090 Cod Civil al R.M.). El are dreptul să ceară probe în privinţa
dovederii calităţii de deponent a persoanei care cere restituirea bunului
depozitat sau un mandat, procură care ar confirma o asemenea împuternicire.
În cazul decesului deponentului, dreptul de a cere restituirea bunului va
reveni moştenitorilor, care pot să îl confirme prin testament sau alt docu-
ment care atestă dreptul succesorului asupra acestui bun.

Depozitarul poate cere deponentului să îşi ridice bunul oricînd, dacă
nu a fost stabilit un termen pentru depozitare, conform alin.1 art.1097
Cod Civil al R.M., totodată el trebuie să îi acorde timp suficient deponen-
tului, să schimbe locul de depozitare a bunului, cu excepţia cazurilor cînd
există temeiuri pentru a cere ridicare imediată (de exemplu lichidarea
persoanei juridice). Dacă deponentul nu ridică bunul în termenul stabilit,
acesta se va considera pus în întîrziere, însă depozitarul nu va avea dreptul
de a vinde bunul depozitat cu excepţia expirării unui termen rezonabil, la
expirarea căruia depozitarul poate vinde bunul şi în cazul în care depo-
nentul va cere restituirea lui, depozitarul va restitui suma primită în schim-
bul bunului, iar cheltuielile suferite de depozitar în decursul acestei
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perioade, urmează a fi acoperite de deponent sau pot fi reţinute de depozitar
din preţul vînzări bunului.

Pe lîngă aceste drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru depozitar,
părţile pot conveni asupra unor clauze suplimentare care ar mări numărul
acestora, însă cu limita de a nu crea abuzuri pentru nici una din ele.

Concluzii. În rezultatul examinării doctrinei şi legislaţiei naţionale,
cît şi a statelor vecine în materia contractului de depozit, am constatat
încercări diferite, de a oferi o tălmăcire cît mai eficientă a conţinutului
contractului de depozit. Deşi ar părea că actualul Cod Civil reglementează
destul de detaliat drepturile şi obligaţiile părţilor într-un contract civil, o
dată cu trecerea timpului şi cu mărirea numărului contractelor încheiate în
prezent, apar situaţii, condiţii tot mai diverse, care la momentul elaborării
Codului civil nu erau prezente în cadrul economic. Astăzi e nevoie de o
completare a prevederilor din Codul Civil, pentru a ajusta legea, la condiţiile
prezente pe piaţă la ora actuală. În esenţă numărul de norme, şi situaţiile la
care fac referire, se prezintă de o eficienţă destul de bună, însă nimic nu
este perfect, în special în normele juridice, care necesită o permanentă
perfecţionare.

Raporturile contractuale de depozit prezintă o importanţă majoră pentru
orice tip de economie, de eficienţa reglementării cărora depinde şi
dezvoltarea economiei naţionale. Vedem o tendinţă de apariţie a noi tipuri
de contracte de depozit, care în Codul Civil actual, prezintă o reglementare
destul de îngustă, necesitatea includerii a noi norme se prezintă a fi stridentă,
cum ar fi în cazul: depozitului hotelier, sechestru judiciar şi magazinajul.
Este necesară elaborarea unor legi, care să cuprindă norme speciale ce ar
oferi o reglementare cuvenită acestor categorii de depozit. La fel, sunt limitate
prevederile legale speciale cu privire la răspunderea părţilor contractante,
fapt coordonat în mare parte de normele generale, ceea ce se prezintă a fi
insuficient şi poate crea situaţii de apariţie a unor litigii de drept, în loc să
se evite creşterea numărului acestora, sau aplanarea celor prezente.
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