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Vechiul Cod Civil Noul Cod Civil
Proprietatea este dreptul ce are 
cineva de a se bucura și

 

a dispune 
de un lucru în mod exclusiv și

 
absolut, însă în limitele 
determinate de lege.

Proprietatea privată este dreptul 
titularului de a poseda, folosi

 

și

 
dispune de un bun în mod 
exclusiv, absolut și

 

perpetuu, în 
limitele stabilite de lege.

Noul Cod Civil enumeră în premieră drepturile reale

Definiția dreptului de proprietate (privată) a fost îmbunătățită



Reglementarea unor modalitățile de dobândire a dreptului de 
proprietate: a. Convenții; b. Moștenire; c. Accesiune; d. Uzucapiune; e. 
Efect al posesiei de bună credință în cazul bunurilor mobile și al 
fructelor; f. Ocupațiune; g. Tradițiune; h. Hotărâre judecătorească; 
g. Act administrativ; i. Alte modalități prevăzute de lege

Stingerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil înscris în cartea 
funciară - renunțarea prin declarație autentică

Dreptul de proprietate –
 noțiuni

 
generale
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Modalități
 

de dobândire 
a dreptului de proprietate

Accesiunea imobiliară artificială – noțiuni

 

nou introduseAccesiunea imobiliară artificială – noțiuni

 

nou introduse

Lucrări autonome/lucrări adăugate (necesare, utile sau voluptuare)

Lucrări cu caracter durabil/lucrări cu caracter provizoriu

Buna credință: dacă se întemeiază fie pe cuprinsul cărții funciare în care 
este înscris ca proprietar al imobilului, fie pe un mod de dobândire 
nesupus înscrierii în cartea funciară, dacă în ambele cazuri, nu rezultă 
altfel din cartea funciară și nu a cunoscut pe nicio altă cale viciul său



Accesiunea imobiliară artificială – lucrări autonomeAccesiunea imobiliară artificială – lucrări autonome

În cazul constructorului de bună credință, proprietarul terenului poate:

o

 

Să ceară înscrierea în cartea funciară ca proprietar al construcției

 

cu 
plata la alegere a valorii materialelor și

 

manoperei SAU

 

a sporului 
de valoare SAU

o

 

Să ceară constructorului să cumpere imobilul

 

la valoarea de 
circulație

 

pe care ar fi avut-o în cazul în care nu s-ar fi efectuat 
lucrarea

Modalități
 

de dobândire 
a dreptului de proprietate



Accesiunea imobiliară artificială – lucrări autonomeAccesiunea imobiliară artificială – lucrări autonome

În cazul constructorului de rea credință, proprietarul terenului poate:

o

 

Să ceară înscriere în cartea funciară ca proprietar al construcției

 

cu 
plata la alegere a ½

 

din valoarea materialelor și

 

manoperei 
SAU a ½

 

din sporului de valoare

 

SAU

o

 

Să ceară constructorului să cumpere imobilul

 

la valoarea de 
circulație

 

pe care ar fi avut-o în cazul în care nu s-ar fi efectuat 
lucrarea SAU

o

 

Să ceară constructorului desființarea lucrării

Modalități
 

de dobândire 
a dreptului de proprietate



Accesiunea imobiliară artificială –

 

dispoziții

 

specialeAccesiunea imobiliară artificială –

 

dispoziții

 

speciale

Lucrările realizate parțial asupra imobilului autorului – opțiunile
proprietarului terenului vecin:

o

 

Constructor de bună credință: propretarul

 

terenului poate cere 
înscrierea în cartea funciară a unui drept de coproprietate asupra 
imobilului rezultat, inclusiv terenul aferent

o

 

Constructor de rea credință: propretarul terenului poate cere 
ridicarea lucrării de pe teren SAU

 

înscrierea în cartea funciară a 
dreptului de coproprietate al vecinilor

Modalități
 

de dobândire 
a dreptului de proprietate



UzucapiuneaUzucapiunea

Uzucapiunea extratabulară: dreptul de proprietate asupra unui 
imobil și dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în 
temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani 
dacă:

o

 

Proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, și-a

 
încetat existența;

o

 

A fost înscrisă în cartea funciară declarația

 

de renunțare

 

la 
proprietate;

o

 

Imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

Modalități
 

de dobândire 
a dreptului de proprietate



UzucapiuneaUzucapiunea

Uzucapiunea tabulară: drepturile celui înscris în cartea funciară, fără 
cauză legitimă, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept 
real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună credință, a 
posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de 
înscriere, dacă posesia a fost neviciată – în momentul înregistrării 
cererii de înscriere și în momentul intrării în posesie.

Modalități
 

de dobândire 
a dreptului de proprietate
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Limitele dreptului de propriete

Limite legale – limitele legale în interes privat pot fi modificate sau 
desființate temporar prin acordul părților

Limitele convenționale – consacrarea posibilității limitării dreptului de 
proprietate prin consimțămîntul părților

Limitele judiciare – plata prejudiciului în cazul încălcării relațiilor de 
vecinătate



Limitele dreptului de propriete

Limite convenționale

 

–

 

clauza de inalienabilitateLimite convenționale

 

–

 

clauza de inalienabilitate

Durata determinată – maxim 49 de ani de la data dobândirii bunului

Existența unui interes serios și legitim

Autorizarea de către instanță de a dispune de bun – dacă interesul care a 
justificat-o a dispărut sau dacă un interes superior o impune

Nulitatea clauzei de inalienabilitate atrage nulitatea întregului contract 
dacă a fost determinantă la încheiere. În actele cu titlu oneros se prezumă 
caracterul determinant



Limitele dreptului de propriete

Limite convenționale

 

–

 

clauza de inalienabilitateLimite convenționale

 

–

 

clauza de inalienabilitate

Condiții de opozabilitate – îndeplinirea formalităților de publicitate

Sancțiuni în cazul nerespectării: 

o

 

Înstrăinătorul poate solicita rezoluțiunea

 

contractului

o

 

Înstrăinătorul (sau terțul

 

în favoarea căruia s-a stipulat) poate cere 
anularea actului subsecvent

Nu pot fi supuse urmăririi bunurile pentru care s-a stipulat 
inalienabilitatea
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Coproprietatea obișnuită sau forțată - prezumția
coproprietății până la proba contrară

Devălmășia

Proprietatea comună



Prezumția coproprietății în cote egale până la proba contrară

Modul de folosire al bunului comun: (a) prin acordul proprietarilor sau 
(b) prin hotărâre judecătorească

Actele de conservare pot fi efectuate de oricare dintre coproprietari 
fără acordul celorlalți

Actele de administrare pot fi făcute numai cu acordul majorității
proprietarilor. Exemple de acte de administrare: contracte de 
locațiune, cesiuni de venituri imobiliare

Sancțiunea nerespectării acordului prevăzut de lege la efectuarea 
anumitor acte – inopozabilitatea actelor făcute față de coproprietarul 
care nu și-a dat acordul

Coproprietatea obișnuită



Se poate solicita instanței suplinirea acordului unui 
coproprietar la efectuarea unui act de administrare dacă (i) 
coproprietarul se află în imposibilitate de a-și exprima voința 
sau se opune în mod abuziv și (ii) actul este indispensabil 
menținerii utilității și valorii bunului

Este necesar acordul tuturor proprietarilor pentru: acte de 
dispoziție, acte de folosință cu tilu gratuit, cesiunile de venituri 
imobiliare și locațiunile încheiate pe termen mai mare de 3 ani, 
actele care urmăresc exclusiv înfrumusețarea bunului; actul cu 
titlu gratuit este asimilat actului de dispoziție

Coproprietatea obișnuită



Coproprietatea obișnuită

Acțiuni

 

în justițieAcțiuni

 

în justiție

Fiecare coproprietar poate sta singur în justiție, inclusiv în acțiunea în 
revendicare

Hotărârile favorabile coproprietății profită tuturor coproprietarilor

Hotărârile potrivnice coproprietarului nu sunt opozabile celorlalți
coproprietari

Pârâtul poate cere introducerea în cauză și a celorlalți coproprietari



Coproprietatea obișnuită

Contractul de administrareContractul de administrare

Se încheie cu acordul tuturor coproprietarilor

Reglementează: împărțirea beneficiilor și sarcinilor între coproprietari, 
folosirea bunului, efectuarea actelor de administrare și dispoziție, 
sancțiunea în cazul efectuării unui act fără acordul prevăzut de lege

Poate fi denunțat oricând de oricare proprietar 

Contractul și denunțarea se pot nota în cartea funciară la cererea oricărui 
proprietar



Părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau 
apartamente

Coproprietatea asupra despărțiturilor comune

Proprietatea periodică

Amintirile de familie

Coproprietatea forțată



Aplicabilitate: în absența unor reglementări speciale, ori de câte ori 
mai multe persoane exercită exclusiv și repetitiv atributul folosinței
specific dreptului de proprietate în intervale de timp determinate

Temei juridic: act juridic

Oricare proprietar poate încheia acte de închiriere, vânzare, ipotecare 
și altele în privința intervalului de timp ce îi revine

Actele prin care se consumă bunul sunt făcute numai cu acordul 
celorlalți coproprietari

Proprietatea periodică



Obligațiile proprietarilor: să facă toate actele de conservare, în 
așa fel încât să nu împiedice ori să nu îngreuneze exercitarea 
drepturilor celorlalți coproprietari; la încetarea intervalului, 
coproprietarul trebuie să predea bunul următorului 
coproprietar

Se poate încheia un act de administrare

Posibilitatea de a solicita instanței de a exclude un proprietar 
care tulbură în mod grav exercitarea proprietății periodice – la 
cererea unui alt coproprietar și numai dacă un terț sau un alt 
coproprietar cumpără cota parte a celui exclus

Proprietatea periodică
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Superficia

Uzufructul

Uzul și abitația

Servitutea 

Dezmembrămintele
 

dreptului 
de proprietate



Definiție: dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul 
altuia, desupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul
dobândește un drept de folosință

Moduri de dobîndire:

Act juridic

Uzucapiune

Poate fi inscrisă în cartea funciară și în temeiul unui act juridic prin 
care proprietarul întregului fond a transmis doar construcția sau a 
transmis terenul și construcția către doi proprietari diferiți

În cazul în care s-a construit pe terenul altuia, se poate înscrie pe 
baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a invoca 
accesiunea

Superficia



Termenul de constituire: maxim 99 de ani cu posibilitatea reînoirii la 
împlinirea termenului

Conținutul, limitele dreptului de superficie sunt cele prevăzute în actul 
juridic

Limita dreptului de superficie în cazul lipsei unei convenții contrare –
suprafața de teren pe care urmează să se construiască și cea necesară 
exploatării construcției, sau, după caz, suprafața de teren aferentă și 
cea necesară exploatării construcției edificate

Dacă superficia s-a născut ca urmare a transmiterii construcției, în 
absența unei stipulații contrare, superficiarul nu poate modifica 
structura construcției; construcția poate fi demolată cu obligația de a o 
reconstrui în forma inițială

Superficia



Sancțunea încălcării limitei dreptul de superficie: în cazul în 
care superficiarul modifică structura construcției, proprietarul 
terenului poate solicita în termen de 3 ani încetarea superficiei 
sau repunerea în situația anterioară; în al doilea caz, curgerea 
termenului de 3 ani este suspendată până la expirarea 
termenului superficiei

Evaluarea dreptului de superficie – în lipsă de stipulație 
contrară, se datorează o prestație lunară egală cu chiria 
practicată pe piață

Superficia



Superficia

Încetare –

 

cazuri și efecteÎncetare –

 

cazuri și efecte

Cazuri: (i) la încetarea termenului; (ii) prin consolidare; (iii) în cazul pieirii 
construcției, dacă există stipulație expresă în acest sens.

La încetarea termenului: Proprietarul terenului dobândește dreptul de 
proprietate asupra construcției (accesiune) cu obligația de a plăti valoarea 
de circulație a acesteia de la data expirării termenului

În anumite cazuri, proprietarul poate cere obligarea constructorului să 
cumpere terenul; constructorul poate refuza dacă ridică construcția și
repune terenul în situația anterioară

Dezmembrămintele convenite de superficiar se sting



Superficia

Încetare –

 

efecteÎncetare –

 

efecte

Efectele încetării prin consolidare – dezmembrămintele consimțite
de superficiar se mențin pe durata pentru care au fost constituite, 
dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial

Efectele încetării prin pieirea construcției – drepturile reale ce 
grevează dreptul de superficie se sting 



Superficia

Încetare –efecte asupra ipotecilor Încetare –efecte asupra ipotecilor 

Ipoteci constituite asupra dreptului de superficie în cazul preluării 
construcției de proprietarul terenului – se strămută asupra sumei primite 
de la proprietarul terenului

Ipoteci constituite asupra dreptului de superficie în cazul cumpărării 
terenului de către constructor – se extind asupra terenului

Ipoteci constituite asupra dreptului de superficie în cazul refuzului 
cumpărării terenului de către constructor – se strămută asupra 
materialelor



Superficia

Încetare –efecte asupra ipotecilor Încetare –efecte asupra ipotecilor 

Ipoteci constituite asupra terenului în cazul preluării construcției de către 
proprietarul terenului – nu se extind asupra construcției

Ipoteci constituite asupra terenului în cazul cumpărării imobilului de către 
constructor – se strămută asupra sumei de bani primite de proprietarul 
terenului

Ipoteci constituite asupra terenului în cazul refuzului cumpărării terenului 
de către constructor – se extind asupra întregului teren

Ipoteci constituite cu privire la nuda proprietate în cazul pieirii construcției
– se mențin asupra dreptului de proprietate întregit



Termen legal maxim: viager – persoane fizice; 30 de ani persoane 
juridice

Uzufructul constituit până la data la care o altă persoană împlinește o 
anumită vârstă, durează până la acea dată chiar dacă persoana ar 
muri înainte de împlinirea vârstei stabilite

Cvasiuzufructul: uzufruct asupra bunurilor consumptibile – 
uzufructuarul are dreptul să dispună de bunuri dar trebuie să 
returneze bunuri de aceeași cantitate și valoare sau, la alegerea 
proprietarului, contravaloarea acestora

Uzufructul poate fi cedat fără acordul prorprietarului

Uzufructul



Locațiunile de imobile înscrise în cartea funciară încheiate de 
uzufructuar sunt opozabile nudului proprietar și moștenitorilor acestuia 
în cazul stingerii uzufructului prin deces sau încetarea existenței
persoanei juridice – pentru maxim 3 ani de la încetarea uzufructului

Păstrarea destinației bunului; depunerea de garanție pentru 
respectarea obligațiilor uzufructuarului

Reparații de întreținere, sarcini și cheltuieli în legătură cu litigiile 
privind folosința bunului, prima de asigurare – uzufructuar; reparații
mari – proprietarul

Modalități de stingere: pe lângă cele cunoscute – neuzul timp de 10 
ani sau, după caz, 2 ani în cazul uzufructului unei creanțe; la cererea 
proprietarului în anumite condiții

Uzufructul



Uzul – dreptul de a folosi și a culege fructele pentru nevoile sale și
familiei sale

Abitația – dreptul de a locui cu soțul, copiii, părinții, alte persoane 
aflate în întreținere, chiar dacă la data constituirii titularul dreptului nu 
era căsătorit sau nu avea copii

Uzul și abitația nu pot fi cedate, bunul ce face obiectul acestor drepturi 
nu poate fi închiriat sau dat în arendă

Se completează cu prevederile prevăzute la uzufruct

Uzul și abitația



Este sarcina care grevează un imobil pentru uzul sau utilitatea 
imobilului unui alt proprietar

Constituire: act juridic sau uzucapiune

Servituți aparente și neaparente, continue și necontinue, pozitive și
negative

Stingere: consolidarea, renunțarea, ajungerea la termen, 
răscumpărarea, imposibilitatea definitivă de exerciare, neuzul timp de 
10 ani, dispariția utilității, exproprierea fondului aservit

Răscumpărarea servituții de trecere – dacă există disporporție vădită 
între utilitatea care o procură fondului dominant și inconvenientele sau 
deprecierea provocată fondului aservit

Servitutea
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Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la 
posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără 
drept

Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acțiunea este 
opozabilă și împotriva terțului dobânditor

Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri 
dacă bunul a pierit din culpa sa sau a fost înstrăinat

Apărarea dreptului de 
proprietate
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Posesia

Definiție. Situații

 

care nu constituie posesie Definiție. Situații

 

care nu constituie posesie 

Definiție: exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate 
asupra unui bun de către o persoană care îl stăpânește și care se 
comportă ca un proprietar

Nu constituie posesie, detenția exercitată de: (a) locatarul, comodatarul, 
depozitarul gajist; (b) titularii unui dezmembrământ al dreptului de 
proprietate; (c) fiecare coproprietar în proporție cu cotele celorlalți
coproprietari; (d) persoana care deține bunul temporar cu obligația de 
restituire, sau care stăpânește bunul cu îngăduința posesorului



Posesia

Cazuri de transformare a detenței

 

precare în posesie Cazuri de transformare a detenței

 

precare în posesie 

Încheierea cu bună credință a unui act translativ de proprietate cu titlu 
particular cu altă persoană decât proprietarul

Detentorul precar săvârșește față de proprietar acte de rezistență
neechivoce de a se comporta ca proprietar

Detentorul precar înstrăinează bunul și dobânditorul este de bună 
credință



Posesia

Vicii Vicii 

Cu excepția cazurilor prevăzute de lege, nu poate produce efecte 
juridice decât posesia utilă

Discontinuitatea, tulburarea, clandestinitatea

Discontinuitatea – poate fi invocată de orice persoană interesată

Tulburarea sau clandestinitatea – poate fi invocată numai de persoana 
față de care posesia este tulburată sau clandestină



Lidia Savi-Nims

Senior Associate

lidia.savinims@vf.ro

www.vf.ro

Prezentare
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