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bună-credință. Constituționalitate (Decizia nr. 152/2007, M. Of. nr. 252 din 16 aprilie 2007) _____________ 509 

Subsecțiunea 4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia ____________________ 511 
Subsecțiunea 5. Înțelesul unor termeni _______________________________________________________________ 511 
Subsecțiunea 6. Dispoziții speciale ___________________________________________________________________ 511 
Secțiunea 4. Accesiunea mobiliară ___________________________________________________________________ 511 
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată __________________________________________ 512 
Secțiunea 1. Limite legale __________________________________________________________________________ 512 
Subsecțiunea 1. Dispoziții comune ___________________________________________________________________ 512 

Autorizație de construire. Regimul legal al construcțiilor. Dobândirea dreptului de proprietate cu încălcarea 
dispozițiilor legale. Condiții imperative prevăzute de lege. Nerespectarea acestora. Constituționalitate  
(Decizia nr. 259/2001, M. Of. nr. 13 din 11 ianuarie 2002) _________________________________________ 512 
Zonele de protecție ale drumurilor publice. Obligațiile persoanelor juridice sau fizice care le au în  
administrare sau în proprietate. Limite legale stabilite în interes public. Proporționalitatea restrângerii  
dreptului de proprietate cu scopul urmărit de legiuitor. Constituționalitate (Decizia nr. 86/2017,  
M. Of. nr. 235 din 5 aprilie 2017) _____________________________________________________________ 514 
Respectarea sarcinilor privind protecția mediului. Limite ale dreptului de proprietate privată.  
Constituționalitate (Decizia nr. 824/2008, M. Of. nr. 587 din 5 august 2008) __________________________ 518 
Folosirea cu titlu gratuit a terenurilor proprietate publică ocupate de obiectivele aferente sistemului de 
transport al gazelor naturale. Obligația operatorului de transport al gazelor naturale de a repara pagubele 
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provocate de folosirea instalațiilor de transport. Proprietate publică. Dreptul la un mediu sănătos. 
Constituționalitate (Decizia nr. 414/2017, M. Of. nr. 757 din 22 septembrie 2017) ______________________ 521 

Subsecțiunea 2. Folosirea apelor _____________________________________________________________________ 523 
Subsecțiunea 3. Picătura streșinii ____________________________________________________________________ 523 
Subsecțiunea 4. Distanța și lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări și plantații ____________ 523 

Servituțile stabilite de lege cu privire la sădirea de arbori și la distanțele și lucrările intermediare  
cerute pentru anumite construcții. Obiceiul sau cutuma, integrate în dispozițiile normelor de drept. 
Constituționalitate (Decizia nr. 121/2004, M. Of. nr. 324 din 15 aprilie 2004) __________________________ 523 

Subsecțiunea 5. Vederea asupra proprietății vecinului ____________________________________________________ 525 
Servitutea de vedere. Respectarea sarcinilor. Îngrădirea atributelor dreptului de proprietate. 
Rezonabilitate. Constituționalitate (Decizia nr. 860/2007, M. Of. nr. 756 din 7 noiembrie 2007) ___________ 525 

Subsecțiunea 6. Dreptul de trecere ___________________________________________________________________ 526 
Dreptul de servitute. Situații juridice obiectiv diferite în care se află proprietarul fondului aservit față de 
proprietarul fondului dominant. Limitarea legală a dreptului de proprietate. Rezonabilitate.  
Constituționalitate (Decizia nr. 536/2007, M. Of. nr. 554 din 14 august 2007) __________________________ 526 
Servitutea de trecere. Prescriptibilitatea acțiunii în despăgubire. Menținerea egalității în drepturi a celor  
aflați în ipoteza juridică a normei. Competența legiuitorului de a stabili conținutul și limitele dreptului 
de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 166/2007, M. Of. nr. 203 din 26 martie 2007) _____________ 528 

Subsecțiunea 7. Alte limite legale ____________________________________________________________________ 529 
Sistemul național de transport al petrolului. Dreptul de servitute legală specială. Transmiterea acestuia 
odată cu dreptul de concesiune. Acordarea despăgubirilor aferente. Respectarea dreptului  
de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 160/2005, M. Of. nr. 416 din 17 mai 2005) _________ 529 
Situația juridică a terenurilor pe care se situează rețelele energetice de distribuție. Exercitarea cu titlu  
gratuit a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților afectate de capacitățile energetice. Controlul  
folosirii bunurilor. Remanența dreptului de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 232/2005,  
M. Of. nr. 533 din 23 iunie 2005) _____________________________________________________________ 533 
Drept de servitute legală constituit în favoarea titularului de acord petrolier. Conținutul dreptului.  
Sarcina reală a proprietarilor terenurilor afectate. Caracter oneros. Respectarea dreptului de  
proprietate privată. Claritatea și previzibilitatea legii. Constituționalitate (Decizia nr. 585/2018,  
M. Of. nr. 350 din 7 mai 2019) _______________________________________________________________ 536 
Drept de servitute legală specială. Modalități de despăgubire. Respectarea dreptului de proprietate  
privată. Constituționalitate (Decizia nr. 641/2018, M. Of. nr. 397 din 21 mai 2019) _____________________ 550 
Privatizarea societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat.  
Obligația întocmirii listelor cu activele disponibile. Acces liber la justiție. Constituționalitate 
(Decizia nr. 966/2010, M. Of. nr. 610 din 27 august 2010) _________________________________________ 555 

Secțiunea 2. Limite convenționale ____________________________________________________________________ 558 
Secțiunea 3. Limite judiciare ________________________________________________________________________ 558 

Limitele judiciare ale dreptului de proprietate aparținând proprietarului vecin. Abilitarea judecătorului  
de a le aprecia. Interesele proprietarilor vecini. Posibilitatea încuviințării activității prejudiciabile. Condiția 
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existenței unui prejudiciu minor. Dreptul la despăgubiri. Constituționalitate (Decizia nr. 692/2014,  
M. Of. nr. 88 din 2 februarie 2015) ____________________________________________________________ 558 

Capitolul IV. Proprietatea comună ___________________________________________________________________ 563 
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 563 
Secțiunea 2. Coproprietatea obișnuită ________________________________________________________________ 563 
Secțiunea 3. Coproprietatea forțată __________________________________________________________________ 563 
Subsecțiunea 1. Dispoziții comune ___________________________________________________________________ 563 

Asociația de proprietari. Nerespectarea obligației proprietarilor sau a chiriașilor de folosire normală a  
clădirii de locuit. Dreptul proprietarilor sau chiriașilor prejudiciați de a solicita instanței să hotărască  
măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum și plata daunelor. Respectarea dreptului de  
proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 1633/2010, M. Of. nr. 166 din 8 martie 2011) _______________ 563 
Coproprietatea forțată și coproprietatea comună în clădirile cu mai multe apartamente. Suportarea  
cheltuielilor de întreținere și conservare proporțional cu cota-parte din drept. Stabilirea cotelor-părți.  
Aplicarea nomei tuturor coproprietarilor. Stabilirea cadrului juridic pentru exercitarea atributelor  
dreptului de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 376/2014, M. Of. nr. 594 din 8 august 2014) ______ 565 

Subsecțiunea 2. Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente__________ 567 
I. Părțile comune _________________________________________________________________________________ 567 
II. Drepturile și obligațiile coproprietarilor _____________________________________________________________ 567 

Drepturile și obligațiile proprietarilor din condominii. Schimbarea destinației proprietății comune. Condiții 
prevăzute de lege. Respectarea dreptului de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 574/2010, 
M. Of. nr. 426 din 25 iunie 2010) _____________________________________________________________ 567 
Asociația de proprietari. Indiviziunea forțată a proprietarilor dintr-un condominiu. Destinația specială a 
veniturilor obținute din exploatarea proprietății comune. Dreptul de proprietate. Majoritatea stabilită  
de lege pentru adoptarea hotărârilor adoptate de adunarea generală. Egalitatea în fața legii.  
Constituționalitate (Decizia nr. 427/2014, M. Of. nr. 610 din 18 august 2014) _________________________ 568 
Accesul unui delegat al asociației de proprietari în apartamentul proprietarului. Excepție de la inviolabilitatea 
domiciliului. Dreptul la viață intimă, familială și privată. Opozabilitatea hotărârilor adunării generale a  
asociației de proprietari. Dreptul de asociere. Dreptul de proprietate. Constituționalitate  
(Decizia nr. 393/2009, M. Of. nr. 280 din 29 aprilie 2009) _________________________________________ 573 
Condominium. Drept de coproprietate forțată și perpetuă. Caracter accesoriu al dreptului. Încetarea  
destinației de folosință comună fără acordul tuturor proprietarilor. Încălcarea dreptului de proprietate al 
celorlalți coproprietari, care nu votat sau nu au fost de acord cu această măsură. Neconstituționalitate  
(Decizia nr. 1514/2011, M. Of. nr. 24 din 12 ianuarie 2012) ________________________________________ 579 
Funcționarea asociației de proprietari. Opozabilitatea hotărârilor adunării generale și față de proprietarii 
care nu sunt membri ai asociației de proprietari. Necircumscrierea în conceptul dreptului de asociere. 
Constituționalitate (Decizia nr. 238/2018, M. Of. nr. 605 din 16 iulie 2018) ___________________________ 584 

III. Asociația de proprietari _________________________________________________________________________ 587 
Drepturile și obligațiile proprietarilor din condominii. Modul de utilizare a părților comune de către terți. 
Acordul majorității proprietarilor din condominiu și acordul tuturor proprietarilor direct afectați  
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de vecinătate. Dreptul de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 734/2008,  
M. Of. nr. 557 din 23 iulie 2008) ______________________________________________________________ 587 
Administrarea în asociația de proprietari. Condiții privind dobândirea calității de administrator de imobile. 
Dreptul la muncă. Constituționalitate (Decizia nr. 529/2016, M. Of. nr. 653 din 25 august 2016) ___________ 588 
Acțiunea în justiție formulată de asociația de proprietari. Scutire de la plata taxei de timbru. Sentința dată în 
favoarea asociației de proprietari. Nediscriminare în raport cu proprietarii. Garanțiile dreptului la un proces 
echitabil. Constituționalitate (Decizia nr. 842/2015, M. Of. nr. 130 din 19 februarie 2016) ________________ 591 

Subsecțiunea 3. Coproprietatea asupra despărțiturilor comune ____________________________________________ 594 
Secțiunea 4. Proprietatea comună în devălmășie ________________________________________________________ 594 
Secțiunea 5. Partajul ______________________________________________________________________________ 594 

Împărțeala părților comune ale clădirilor doar prin partaj convențional. Limitarea dreptului de proprietate. 
Marja de apreciere a legiuitorului. Claritatea și previzibilitatea normei juridice. Dreptul la un proces 
echitabil. Constituționalitate (Decizia nr. 327/2019, M. Of. nr. 679 din 14 august 2019) __________________ 594 

TITLUL III. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ _____________________________________ 597 
Capitolul I. Superficia ______________________________________________________________________________ 597 
Capitolul II. Uzufructul _____________________________________________________________________________ 597 
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 597 

Uzufructul. Drepturile nudului proprietar și ale uzufructuarului. Posibilitatea uzufructuarilor de a solicita 
evacuarea proprietarilor. Nediscriminare. Constituționalitate (Decizia nr. 393/2006, M. Of. nr. 508  
din 13 iunie 2006) _________________________________________________________________________ 597 

Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar _________________________________ 599 
Subsecțiunea 1. Drepturile uzufructuarului și ale nudului proprietar ________________________________________ 599 
Subsecțiunea 2. Obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar_________________________________________ 599 
Subsecțiunea 3. Dispoziții speciale ___________________________________________________________________ 599 
Secțiunea 3. Stingerea uzufructului ___________________________________________________________________ 599 
Capitolul III. Uzul și abitația _________________________________________________________________________ 599 
Capitolul IV. Servituțile ____________________________________________________________________________ 599 
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 599 
Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile proprietarilor _______________________________________________________ 599 
Secțiunea 3. Stingerea servituților ____________________________________________________________________ 599 
TITLUL IV. FIDUCIA ________________________________________________________________________________ 599 
TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA _________________________________________________________ 599 
Capitolul I. Dispoziții generale _______________________________________________________________________ 599 
Capitolul II. Formele de administrare _________________________________________________________________ 599 
Secțiunea 1. Administrarea simplă ___________________________________________________________________ 599 
Secțiunea 2. Administrarea deplină ___________________________________________________________________ 599 
Capitolul III. Regimul juridic al administrării ____________________________________________________________ 599 
Secțiunea 1. Obligațiile administratorului față de beneficiar _______________________________________________ 599 
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Secțiunea 2. Obligațiile administratorului și ale beneficiarului în raporturile cu terții ___________________________ 599 
Secțiunea 3. Inventar, garanții și asigurare _____________________________________________________________ 599 
Secțiunea 4. Administrarea colectivă și delegarea _______________________________________________________ 599 
Secțiunea 5. Plasamentele considerate sigure __________________________________________________________ 600 
Secțiunea 6. Repartiția profiturilor și a pierderilor _______________________________________________________ 600 
Secțiunea 7. Darea de seamă anuală _________________________________________________________________ 600 
Capitolul IV. Încetarea administrării __________________________________________________________________ 600 
Secțiunea 1. Cauzele de încetare ____________________________________________________________________ 600 
Secțiunea 2. Darea de seamă și predarea bunurilor ______________________________________________________ 600 
TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICĂ __________________________________________________________________ 600 
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 600 

Dreptul de proprietate privată. Funcțiile acestuia în societate. Exercitarea drepturilor de uz și servitute  
asupra proprietăților afectate de capacități energetice. Obiective de interes general. Condiționarea  
exercițiului acestor drepturi de principiul echității și al minimei afectări a dreptului de proprietate 
privată. Garanții legale clare atât în privința titularilor de licențe de funcționare a capacităților energetice,  
cât și a proprietarilor terenurilor pe care sunt acele capacități. Constituționalitate (Decizia nr. 17/2012, 
M. Of. nr. 152 din 7 martie 2012) _____________________________________________________________ 600 
Competența consiliului local de declarare a unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al unității 
administrativ-teritoriale. Dovada modului de dobândire legală a acestor bunuri. Constituționalitate  
(Decizia nr. 244/2006, M. Of. nr. 324 din 11 aprilie 2006) _________________________________________ 603 
Delimitarea și marcarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale. Operațiuni tehnice prealabile. Ipoteza în 
care procesele-verbale de delimitare nu sunt semnate ori sunt semnate cu obiecțiuni de membrii comisiei de 
delimitare. Acțiunea în contencios administrativ în stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale 
promovată de prefect. Caracterul declarativ al hotărârii judecătorești. Emiterea ulterioară a unui act normativ. 
Distincția față de măsura legislativă de modificare a limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale. 
Constituționalitate (Decizia nr. 393/2013, M. Of. nr. 783 din 13 decembrie 2013) ______________________ 605 
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. 
Imprecizia reglementării. Imposibilitatea stabilirii naturii juridice a transmiterii: drept de administrare sau  
drept de proprietate. Obligativitatea reglementării prin lege organică. Neconstituționalitate  
(Decizia nr. 708/2020, M. Of. nr. 1054 din 10 noiembrie 2020) _____________________________________ 610 
Regimul juridic al bunurilor proprietate publică. Inalienabilitate. Neafectarea dreptului de acces la  
justiție. Constituționalitate (Decizia nr. 143/2003, M. Of. nr. 476 din 3 iulie 2003) ______________________ 614 
Caracterele specifice ale dreptului de proprietate publică. Inalienabilitatea. Imposibilitatea dobândirii  
bunurilor care constituie obiect al dreptului de proprietate publică de către terți. Respectarea dreptului  
de proprietate. Acces liber la justiție. Constituționalitate (Decizia nr. 376/2012, M. Of. nr. 373  
din 1 iunie 2012) __________________________________________________________________________ 615 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice __________________________________________ 618 
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 618 
Secțiunea 2. Dreptul de administrare _________________________________________________________________ 618 
Secțiunea 3. Dreptul de concesiune __________________________________________________________________ 618 
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Secțiunea 4. Dreptul de folosință cu titlu gratuit ________________________________________________________ 618 
TITLUL VII. CARTEA FUNCIARĂ _______________________________________________________________________ 618 
Capitolul I. Dispoziții generale _______________________________________________________________________ 618 

Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini. Necesitatea consimțământului titularilor acelor  
sarcini. Limitarea dreptului de proprietate. Principiul proporționalității. Rolul testului de proporționalitate 
efectuat de către Curtea Constituțională. Neidentificarea acestuia cu restrângerea exercițiului unor  
drepturi sau libertăți, prevăzută de art. 53 din Constituție. Constituționalitate (Decizia nr. 796/2019, 
M. Of. nr. 169 din 2 martie 2020) _____________________________________________________________ 618 
Reglementarea prin lege organică a regimului juridic al înscrierilor în cartea funciară. Indicarea în textul  
de lege criticat a regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ. Caracterul pur tehnic și de  
organizare a executării legii. Constituționalitate (Decizia nr. 190/2016, M. Of. nr. 420 din 3 iunie 2016) _____ 622 
Extras de carte funciară eliberat în vederea autentificării actelor de transmitere, modificare sau constituire a 
unui drept real imobiliar. Interzicerea înscrierilor în cartea funciară pe durata de valabilitate a acestuia. 
Securitatea circuitului juridic civil. Procedura contestării încheierii de respingere a cererii de înscriere în  
cartea funciară. Acces liber la justiție. Respingerea cererii de notare în cărțile funciare a sechestrului  
asigurător. Apărarea dreptului de proprietate privată pe calea acțiunii revocatorii. Constituționalitate  
(Decizia nr. 213/2017, M. Of. nr. 433 din 12 iunie 2017) ___________________________________________ 624 

Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare _____________________________________________________________ 627 
Inopozabilitatea față de terți a drepturilor reale imobiliare neînscrise în cartea funciară. Excepții de la această 
regulă. Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere. Protecția egală a dreptului de proprietate privată. 
Constituționalitate (Decizia nr. 1049/2012, M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2013) _________________________ 627 
Conflictul dintre terții dobânditori de la un autor comun. Principiul anteriorității înscrierii în cartea 
funciară. Efectul constitutiv de drepturi al înscrierilor în cartea funciară. Opțiunea legiuitorului de a stabili 
condițiile în care se dobândesc drepturile reale imobiliare. Aplicarea legii în timp.  
Constituționalitate (Decizia nr. 641/2019, M. Of. nr. 997 din 11 decembrie 2019) _______________________ 630 
Prezumția calității de titular al dreptului real înscris în cartea funciară. Aprecierea bunei-credințe a terților 
dobânditori prin raportare la cunoașterea prin sistemul de publicitate și la cunoașterea directă a situației 
juridică reale a imobilului. Respectarea dreptului de proprietate privată. Egalitate. Acces liber la justiție.  
Proces echitabil. Constituționalitate (Decizia nr. 400/2009, M. Of. nr. 245 din 13 aprilie 2009) ____________ 634 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice______________________________________________ 637 
Notarea în cartea funciară a unor acte și fapte juridice. Respectarea dreptului de proprietate privată. 
Constituționalitate (Decizia nr. 1325/2010, M. Of. nr. 811 din 3 decembrie 2010) _______________________ 637 
Dreptul de opțiune al proprietarului privind înscrierea în cartea funciară a intenției de a înstrăina sau de a 
ipoteca un bun imobil. Limitarea în timp a efectelor înscrierii. Posibilitatea părților de a stabili termene  
mai lungi în actele juridice prin care se angajează să înstrăineze ori să ipotecheze bunuri. Nediscriminare. 
Constituționalitate (Decizia nr. 1198/2007, M. Of. nr. 60 din 25 ianuarie 2008) _________________________ 638 

Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ____________________________________________________ 640 
Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară. Reglementarea prin regulament aprobat de  
directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Încălcarea principiului 
reglementării regimului general al proprietății prin lege organică. Neconstituționalitate  
(Decizia nr. 723/2010, M. Of. nr. 416 din 22 iunie 2010) ___________________________________________ 640 



CUPRINS XXXV 

Rectificarea înscrierilor din cartea funciară prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă.  
Respectarea dreptului de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 125/2009, M. Of. nr. 159  
din 16 martie 2009) _______________________________________________________________________ 642 

TITLUL VIII. POSESIA ______________________________________________________________________________ 644 
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 644 
Capitolul II. Viciile posesiei _________________________________________________________________________ 644 
Capitolul III. Efectele posesiei _______________________________________________________________________ 644 
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 644 
Secțiunea 2. Uzucapiunea imobiliară _________________________________________________________________ 644 
Secțiunea 3. Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună-credință ________________________________ 644 
Secțiunea 4. Ocupațiunea __________________________________________________________________________ 644 
Secțiunea 5. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credință __________________________________________ 644 
Capitolul IV. Acțiunile posesorii _____________________________________________________________________ 644 
CARTEA IV. DESPRE MOȘTENIRE ȘI LIBERALITĂȚI ________________________________________________________ 645 
TITLUL I. DISPOZIȚII REFERITOARE LA MOȘTENIRE ÎN GENERAL ____________________________________________ 645 
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 645 
Capitolul II. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni ________________________________________________ 645 

Moștenire. Condiții generale ale dreptului de a moșteni. Nedemnitatea succesorală. Nedemnitatea de 
drept. Pierderea dreptului la succesiune a propriei victime. Nediscriminare. Constituționalitate  
(Decizia nr. 530/2005, M. Of. nr. 1040 din 23 noiembrie 2005) _____________________________________ 645 

TITLUL II. MOȘTENIREA LEGALĂ _____________________________________________________________________ 647 
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 647 

Moștenirea legală. Vocația succesorală legală. Moștenitorii legali. Dreptul de proprietate.  
Constituționalitate (Decizia nr. 911/2009, M. Of. nr. 544 din 5 august 2009) __________________________ 647 
Moștenirea legală. Clasele de moștenitori. Principiul proximității gradului de rudenie. Excepții.  
Reprezentarea succesorală. Rațiunea de reglementare. Lipsa discriminării. Neîncălcarea dreptului  
de moștenire. Constituționalitate (Decizia nr. 5/2021, M. Of. nr. 287 din 22 martie 2021) ________________ 649 

Capitolul II. Reprezentarea succesorală _______________________________________________________________ 654 
Moștenirea legală. Reprezentarea succesorală. Titularii beneficiului reprezentării. Excepție de la  
principiul proximității gradului. Accesul liber la justiție. Dreptul la moștenire. Constituționalitate  
(Decizia nr. 185/2006, M. Of. nr. 293 din 31 martie 2006) _________________________________________ 654 

Capitolul III. Moștenitorii legali ______________________________________________________________________ 656 
Secțiunea 1. Soțul supraviețuitor ____________________________________________________________________ 656 

Dreptul la moștenire. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Respectarea dreptului de  
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Subsecțiunea 4. Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune ________________________________________ 769 
Subsecțiunea 5. Expirarea termenului și tacita relocațiune ________________________________________________ 770 

Contractul de locațiune. Expirarea locațiunii. Nediscriminare în raport cu alți chiriași care au această  
calitate în temeiul unor legi speciale. Sarcina reparațiilor locative. Constituționalitate  
(Decizia nr. 1059/2009, M. Of. nr. 540 din 4 august 2009) _________________________________________ 770 

Subsecțiunea 6. Înstrăinarea bunului dat în locațiune ____________________________________________________ 772 
Subsecțiunea 7. Încetarea contractului _______________________________________________________________ 772 
Secțiunea 2. Reguli particulare în materia închirierii locuințelor ____________________________________________ 772 
Secțiunea 3. Reguli particulare în materia arendării _____________________________________________________ 773 

Contractul de arendare. Condiții de formă. Sancțiunea nerespectării lor. Neîncălcarea principiului restrângerii 
exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Respectarea obligației statului de a asigura protecția  
libertății comerțului. Constituționalitate (Decizia nr. 740/2006, M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2007) __________ 773 
Contractul de arendare. Controlul aplicării dispozițiilor legii sub raportul acțiunii sale în timp. Competența 
instanțelor judecătorești. Caracterul de titlu executoriu stabilit prin lege. Egalitate în drepturi. 
Constituționalitate (Decizia nr. 128/2006, M. Of. nr. 279 din 28 martie 2006) _________________________ 774 

Capitolul VI. Contractul de antrepriză _________________________________________________________________ 776 
Secțiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză ______________________________________________ 776 
Subsecțiunea 1. Dispoziții generale __________________________________________________________________ 776 
Secțiunea 2. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții _________________________________________ 776 
Capitolul VII. Contractul de societate _________________________________________________________________ 776 
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 776 
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Secțiunea 2. Societatea simplă ______________________________________________________________________ 776 
Subsecțiunea 1. Încheierea contractului de societate_____________________________________________________ 776 
Subsecțiunea 2. Efectele contractului de societate _______________________________________________________ 776 
I. Drepturile și obligațiile asociaților între ei ____________________________________________________________ 776 
II. Administrarea societății __________________________________________________________________________ 776 
III. Obligațiile asociaților față de terți _________________________________________________________________ 776 
Subsecțiunea 3. Pierderea calității de asociat ___________________________________________________________ 776 
Subsecțiunea 4. Încetarea contractului de societate și dizolvarea societății ___________________________________ 776 
Subsecțiunea 5. Lichidarea societății __________________________________________________________________ 776 
Secțiunea 3. Asocierea în participație _________________________________________________________________ 776 
Capitolul VIII. Contractul de transport _________________________________________________________________ 776 
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 776 
Secțiunea 2. Contractul de transport de bunuri _________________________________________________________ 777 
Secțiunea 3. Contractul de transport de persoane și bagaje _______________________________________________ 777 
Capitolul IX. Contractul de mandat ___________________________________________________________________ 777 
Secțiunea 1. Dispoziții comune ______________________________________________________________________ 777 
Secțiunea 2. Mandatul cu reprezentare _______________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 1. Forma și întinderea mandatului ________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 2. Obligațiile mandatarului ______________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 3. Obligațiile mandantului _______________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 4. Încetarea mandatului ________________________________________________________________ 777 
Secțiunea 3. Mandatul fără reprezentare ______________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 1. Dispoziții generale ___________________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 2. Contractul de comision _______________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 3. Contractul de consignație _____________________________________________________________ 777 
Subsecțiunea 4. Contractul de expediție _______________________________________________________________ 777 
Capitolul X. Contractul de agenție ____________________________________________________________________ 777 
Capitolul XI. Contractul de intermediere _______________________________________________________________ 777 
Capitolul XII. Contractul de depozit ___________________________________________________________________ 778 
Secțiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit _________________________________________________ 778 
Subsecțiunea 1. Dispoziții generale ___________________________________________________________________ 778 

Depozitele constituite la C.E.C. în vederea achiziționării de autoturisme. Depozite constituite la C.E.C.  
în vederea capitalizării și posibilitatea câștigului unui autoturism, prin tragere la sorți. Utilizarea de  
instrumente financiare. Tratament juridic diferit. Egalitate în drepturi. Constituționalitate  
(Decizia nr. 63/2020, M. Of. nr. 313 din 14 aprilie 2020) ___________________________________________ 778 

Subsecțiunea 2. Obligațiile depozitarului ______________________________________________________________ 782 
Subsecțiunea 3. Obligațiile deponentului ______________________________________________________________ 782 
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Secțiunea 2. Depozitul necesar ______________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 3. Depozitul hotelier ______________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 4. Sechestrul convențional _________________________________________________________________ 782 
Capitolul XIII. Contractul de împrumut ________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 2. Împrumutul de folosință ________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 3. Împrumutul de consumație ______________________________________________________________ 782 
Subsecțiunea 1. Dispoziții comune ___________________________________________________________________ 782 
Subsecțiunea 2. Împrumutul cu dobândă ______________________________________________________________ 782 
Capitolul XIV. Contractul de cont curent ______________________________________________________________ 782 
Capitolul XV. Contul bancar curent și alte contracte bancare ______________________________________________ 782 
Secțiunea 1. Contul bancar curent ___________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 2. Depozitul bancar ______________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 3. Facilitatea de credit ____________________________________________________________________ 782 
Secțiunea 4. Închirierea casetelor de valori ____________________________________________________________ 782 
Capitolul XVI. Contractul de asigurare ________________________________________________________________ 783 
Secțiunea 1. Dispoziții comune ______________________________________________________________________ 783 

Dreptul asigurătorului de a se subroga în drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra  
celor răspunzători de producerea pagubei și atunci când fapta este săvârșită din culpă. 
Nediscriminare. Constituționalitate (Decizia nr. 197/2002, M. Of. nr. 737 din 9 octombrie 2002) __________ 783 
Subrogarea asigurătorului în drepturile asiguratului. Lipsa discriminării între asigurătorul subrogat în  
drepturile propriului asigurat și persoana responsabilă de producerea pagubei. Constituționalitate  
(Decizia nr. 130/2004, M. Of. nr. 378 din 29 aprilie 2004) _________________________________________ 784 
Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule. Accident  
produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de legislația privind circulația pe drumurile publice ca 
infracțiuni săvârșite cu intenție. Derogare de la regula acordării despăgubirilor. Acțiunea în regres.  
Neasimilarea derogării cu o sancțiune penală. Respectarea dreptului de proprietate privată.  
Constituționalitate (Decizia nr. 317/2013, M. Of. nr. 429 din 15 iulie 2013) ___________________________ 785 

Secțiunea 2. Asigurarea de bunuri ___________________________________________________________________ 788 
Secțiunea 3. Asigurările de credite și garanții și asigurările de pierderi financiare ______________________________ 788 
Secțiunea 4. Asigurarea de răspundere civilă ___________________________________________________________ 788 
Secțiunea 5. Asigurarea de persoane _________________________________________________________________ 788 
Secțiunea 6. Coasigurarea, reasigurarea și retrocesiunea _________________________________________________ 788 
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră _____________________________________________________________ 788 
Capitolul XVIII. Contractul de întreținere ______________________________________________________________ 788 
Capitolul XIX. Jocul și pariul _________________________________________________________________________ 789 

Dreptul de a organiza jocuri de noroc. Monopolul de stat asupra acestora. Condițiile de exploatare și  
practicare a jocurilor de noroc. Accesul pe baza unui bilet de intrare în locațiile autorizate pentru  
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desfășurarea activității cazinourilor. Constituționalitate (Decizia nr. 973/2012, M. Of. nr. 57 din  
25 ianuarie 2013) _________________________________________________________________________ 789 

Capitolul XX. Tranzacția ____________________________________________________________________________ 792 
TITLUL X. GARANȚIILE PERSONALE ___________________________________________________________________ 792 
Capitolul I. Dispoziții generale _______________________________________________________________________ 792 
Capitolul II. Fideiusiunea ___________________________________________________________________________ 792 
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 792 
Secțiunea 2. Efectele fideiusiunii _____________________________________________________________________ 792 
Subsecțiunea 1. Efectele fideiusiunii între creditor și fideiusor _____________________________________________ 792 

Contractul de fidejusiune. Beneficiul de discuțiune și cel de diviziune. Respectarea dreptului de proprietate 
privată al creditorului, pe de o parte, și al fidejusorului, pe de altă parte. Acces liber la justiție. Drept la 
apărare. Constituționalitate (Decizia nr. 459/2006, M. Of. nr. 547 din 26 iunie 2006) ____________________ 792 
Fidejusiune. Renunțarea la beneficiul de discuțiune. Manifestarea de voință a titularului dreptului. Drept  
de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 42/2004, M. Of. nr. 182 din 3 martie 2004) _________ 793 

Subsecțiunea 2. Efectele fideiusiunii între debitor și fideiusor ______________________________________________ 795 
Subsecțiunea 3. Efectele fideiusiunii între mai mulți fideiusori _____________________________________________ 795 
Secțiunea 3. Încetarea fideiusiunii ____________________________________________________________________ 795 
Capitolul III. Garanțiile autonome ____________________________________________________________________ 795 
TITLUL XI. PRIVILEGIILE ȘI GARANȚIILE REALE ___________________________________________________________ 795 
Capitolul I. Dispoziții generale _______________________________________________________________________ 795 
Capitolul II. Privilegiile _____________________________________________________________________________ 795 
Secțiunea 1. Dispoziții comune ______________________________________________________________________ 795 
Secțiunea 2. Privilegiile generale și privilegiile speciale ___________________________________________________ 795 
Secțiunea 3. Concursul privilegiilor între ele și concursul dintre privilegii și ipoteci _____________________________ 795 
Capitolul III. Ipoteca _______________________________________________________________________________ 796 
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 796 
Subsecțiunea 1. Dispoziții comune ___________________________________________________________________ 796 

Înscrierea și radierea privilegiilor legale asupra apartamentelor și altor spații proprietăți individuale ale 
proprietarilor din condominiu. Scopul instituirii lor. Condiții legale. Prezervarea atributelor dreptului de 
proprietate. Neafectarea dreptului de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 748/2018,  
M. Of. nr. 144 din 22 februarie 2019) __________________________________________________________ 796 

Subsecțiunea 2. Obiectul și întinderea ipotecii __________________________________________________________ 798 
Subsecțiunea 3. Efectele ipotecii față de terți ___________________________________________________________ 798 
Subsecțiunea 4. Ipotecile convenționale _______________________________________________________________ 798 
Secțiunea 2. Ipoteca imobiliară ______________________________________________________________________ 798 
Subsecțiunea 1. Constituirea ipotecii imobiliare _________________________________________________________ 798 
Subsecțiunea 2. Drepturile și obligațiile părților _________________________________________________________ 798 
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Subsecțiunea 3. Ipotecile legale _____________________________________________________________________ 798 
Secțiunea 3. Ipoteca mobiliară ______________________________________________________________________ 799 
Subsecțiunea 1. Dispoziții generale __________________________________________________________________ 799 
I. Constituirea ipotecii _____________________________________________________________________________ 799 
II. Drepturile și obligațiile părților ____________________________________________________________________ 799 
Subsecțiunea 2. Ipotecile asupra creanțelor ___________________________________________________________ 799 
I. Dispoziții comune _______________________________________________________________________________ 799 
II. Drepturile și obligațiile părților ____________________________________________________________________ 799 
Subsecțiunea 3. Perfectarea ipotecilor mobiliare _______________________________________________________ 799 
Subsecțiunea 4. Înscrierea ipotecilor mobiliare _________________________________________________________ 799 
Secțiunea 4. Concursul între creditorii ipotecari ________________________________________________________ 799 
Secțiunea 5. Stingerea ipotecilor ____________________________________________________________________ 799 
Capitolul IV. Executarea ipotecii _____________________________________________________________________ 799 
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 799 
Secțiunea 2. Executarea ipotecii mobiliare _____________________________________________________________ 799 
Subsecțiunea 1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale _____________________________________ 799 
I. Deposedarea debitorului _________________________________________________________________________ 799 
II. Vânzarea bunului ipotecat _______________________________________________________________________ 799 
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanței ________________________________________________________ 799 
Subsecțiunea 2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ________________________________________ 800 
Subsecțiunea 3. Executarea ipotecii asupra creanțelor ___________________________________________________ 800 
Subsecțiunea 4. Preluarea bunului în vederea administrării _______________________________________________ 800 
Subsecțiunea 5. Sancțiuni __________________________________________________________________________ 800 
Secțiunea 3. Executarea ipotecilor imobiliare __________________________________________________________ 800 
Capitolul V. Gajul _________________________________________________________________________________ 800 
Secțiunea 1. Constituirea gajului ____________________________________________________________________ 800 
Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile creditorului gajist ___________________________________________________ 800 
Capitolul VI. Dreptul de retenție _____________________________________________________________________ 800 
CARTEA VI. DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ȘI CALCULUL TERMENELOR __________________________ 800 
TITLUL I. PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ ___________________________________________________________________ 800 
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 800 
Capitolul II. Termenul prescripției extinctive ___________________________________________________________ 800 

Prescripția dreptului la acțiunea în anularea actelor juridice de înstrăinare a imobilelor revendicate  
în temeiul Legii nr. 10/2001. Rațiunea reglementării lor. Acces liber la justiție. Drept de petiționare. 
Constituționalitate (Decizia nr. 296/2003, M. Of. nr. 577 din 12 august 2003) _________________________ 800 
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Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor preluate de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului. Natura specială a acestor creanțe. Opțiunea legiuitorului.  
Constituționalitate (Decizia nr. 81/2005, M. Of. nr. 246 din 24 martie 2005) ___________________________ 802 

Capitolul III. Cursul prescripției extinctive ______________________________________________________________ 805 
Secțiunea 1. Începutul prescripției extinctive ___________________________________________________________ 805 

Determinarea noțiunii de prestații succesive. Natura acestora. Momentul de la care începe să curgă  
termenul de prescripție a dreptului la acțiune. Egalitate în drepturi. Acces liber la justiție.  
Constituționalitate (Decizia nr. 623/2019, M. Of. nr. 981 din 5 decembrie 2019) ________________________ 805 
Prescripția dreptului la acțiune în cazul îmbogățirii fără just temei. Protecția dreptului de proprietate  
privată. Constituționalitate (Decizia nr. 115/2000, M. Of. nr. 418 din 1 septembrie 2000) ________________ 806 
Anularea actului pentru dol ori sau eroare ori alte cauze. Termenul de prescripție al dreptului material la 
acțiune. Condiționări. Constituționalitate (Decizia nr. 506/2011, M. Of. nr. 456 din 29 iunie 2011) _________ 808 

Secțiunea 2. Suspendarea prescripției extinctive ________________________________________________________ 810 
Secțiunea 3. Întreruperea prescripției extinctive ________________________________________________________ 810 

Acte procesuale care nu întrerup cursul prescripției dreptului material la acțiune. Acces liber la justiție.  
Drept la apărare. Constituționalitate (Decizia nr. 681/2006, M. Of. nr. 884 din 30 octombrie 2006) _________ 810 
Instituția prescripției extinctive. Cazuri de neîntrerupere a prescripției extinctive. Rațiunea 
reglementării. Prezumarea conformității stării de fapt cu cea de drept. Accesul liber la justiție. 
Constituționalitate (Decizia nr. 747/2006, M. Of. nr. 1009 din 19 decembrie 2006) ______________________ 811 
Excepție de la ultraactivitatea legii vechi. Introducerea unei cereri de chemare în judecată după intrarea  
în vigoare a Codului civil. Întreruperea cursului prescripției extinctive. Condiție privitoare la noua acțiune 
introdusă. Neretroactivitate. Constituționalitate (Decizia nr. 587/2017, M. Of. nr. 976 din  
8 decembrie 2017)  ________________________________________________________________________ 813 

Capitolul IV. Împlinirea prescripției ___________________________________________________________________ 818 
TITLUL II. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECĂDERE _____________________________________________ 818 
TITLUL III. CALCULUL TERMENELOR ___________________________________________________________________ 818 
CARTEA VII. DISPOZIȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT ________________________________________________ 818 


