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În acest suport de curs vom trata, din punct de vedere practic, trei instituții ale
dreptului civil (I. Uzufructul , II. Fiducia, III. Posesia de bună credință asupra unui bun mobil).
Suportul de curs servește doar la fixarea cunoștințelor dobândite în învățământul
superior,
Vom discuta si pe spețele anexate, așa încât vom traversa materia de drept civil și drept
procesual civil pentru această etapă.
UZUFRUCTUL
Sediul materiei: Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul II, art. 703-748 C.civ.
Art. 551 pct. 3 C.civ.
Art. 69-74 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a dispozițiilor Codului Civil.
I.

Noțiune: Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele
acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. (art. 703
C.civ.)

De reținut!
 Uzufuctul este un drept real principal asupra bunului altuia (ius in re aliena),
esențialmente temporar, care conferă titularului său (uzufructuarul) atributul folosinței
(ius fruendi și ius utendi) asupra bunului sau bunurilor nudului proprietar, cu obligația
de a-i conserva substanța și de a restitui bunul sau bunurile către proprietar la încetarea
dezmembrământului.
 Atributul folosinței implică prerogativele uzufructuarului de a folosi bunul (usus) și de a
culege fructele (fructus), inclusiv posibilitatea de a ceda emolumentul acestei folosințe,
care însă trebuie exercitate cu respectarea limitelor materiale și juridice.
 Uzufructul se definește prin coexistența a două drepturi reale cu naturi diferite asupra
aceluiași bun. Consecință a coexistenței drepturilor reale (dreptul de proprietate
dezmembrat și uzufructul), baza raporturilor dintre nudul proprietar și uzufructuar este
formată de independența acestora.
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 Uzufructuarul și nudul proprietar nu sunt coproprietari ai bunului.
II.

1
2

Caracterele dreptului de uzufruct
a) este un drept asupra bunului sau bunurilor aflate în proprietatea altuia
(dezmembrământ al dreptului de proprietate privată) (art. 551 C.civ.);
 Uzufructul, dezmembrământ al dreptului de proprietate, are toate
caracterele juridice ale drepturilor reale principale, dar se distinge în cadrul
acestora prin modul de naștere și prin conținutul său juridic.
 Se constituie prin transferarea unor elemente din conținutul juridic al
dreptului de proprietate către o altă persoană decât proprietarul.
 Prerogativele uzufructuarului sunt limitate1, acesta neputând să folosească
bunul după cum dorește.
 S-a arătat în doctrină că uzufructuarul este obligat să păstreze destinația
economică a bunului.
b) este un drept real;
 uzufructuarul este investit, asupra bunului afectat de dezmembrarea
dreptului de proprietate, cu o putere imediată și directă care răspunde
definiției dreptului real.
 Uzufructul, ca drept real principal, este opozabil erga omnes.
 Dreptul de uzufruct poate fi mobiliar sau imobiliar, în funcție de bunul
asupra căruia poartă;
 Uzufructul beneficiază de o acțiune reală;
 Dreptului de uzufruct îi corespunde o posesie, de aici rezultând că:
 Uzufructul se poate dobândi printr-o posesie prelungită
(uzucapiune)2;
 Uzufructuarul beneficiază de protecția acțiunilor posesorii
(art. 949-951 C.civ.)
c) este un drept esențialmente temporar (art. 708 C.civ.);
 uzufructul constituit în favoarea unei persoane fizice este cel mult viager
(art. 708 alin (1) C.civ.);
 uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice poate avea o
durată maximă de 30 de ani (normă imperativă, de ordine publică). Dacă
este constituit cu depășirea termenului maxim, uzufructul se reduce de
drept la 30 de ani (art. 708 alin (2) C.civ.);

A se vedea infra. III. Conținutul dreptului de uzufruct.
A se vedea infra.
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 dacă nu s-a prevăzut durata uzufructului, se prezumă (prezumție legală
absolută) că:
 acesta este viager (în cazul persoanelor fizice),
 constituit pe o perioadă de 30 de ani (în cazul persoanelor
juridice) - (art. 708 alin (3) C.civ.);
 uzufructul constituit până la data la care o altă persoană va ajunge la o
anumită vârstă durează până la acea dată, chiar dacă acea persoană ar
muri înainte de împlinirea vârstei stabilite (art. 708 alin (4) C.civ.)

Exemplu:
A, nud proprietar, constituie un uzufruct în favoarea lui B care se va stinge când mama lui A, C,
va împlini vârsta de 75 de ani. Chiar dacă C decedează la vârsta de 67 de ani, uzufructul constituit
în favoarea lui B va continua până la data la care C, dacă ar mai fi fost în viață, ar fi împlinit 75
de ani.
 Uzufructul constituit în favoarea unei persoane fizice sau a unei
persoane juridice poate fi stabilit pentru o perioadă mai scurtă decât
durata vieții uzufructuarului persoană fizică, respectiv pe o durată
mai scurtă de 30 de ani în favoarea uzufructuarului persoană juridică.
 Uzufructul succesiv apare în situația în care constituentul atribuie
dreptul de uzufruct unei persoane și, în mod succesiv, la decesul
acesteia, alteia.
 Uzufructul conjunctiv este stabilit în favoarea mai multor beneficiari
care vor exercita în același timp dreptul de uzufruct. Decesul unuia
dintre uzufructuari nu constituie cauză de stingere a uzufructului,
care se continuă asupra întregului bun de către ceilalți uzufructuari.
Uzufructul se stinge la moartea ultimului uzufructuar.
Exemplu de uzufruct succesiv:
1. (constituit per translationem)
A constituie un uzufruct viager în favoarea lui B, și un uzufruct succesiv în
favoarea lui C. Uzufructul în favoarea lui C va produce efecte în momentul
stingerii uzufructului constituit în favoarea lui B.
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2. (constituit per deductionem)- uzufruct conjunctiv și succesiv
Soții A și B înstrăinează nuda proprietate față de C și își rezervă în mod indiviz
uzufructul, pe perioada vieții lor.
A constituie cu titlu gratuit și preciputar în favoarea lui B, beneficiar care
acceptă, un uzufruct succesiv pe perioada vieții sale, iar acest uzufruct se va naște doar
în momentul în care se va stinge uzufructul anterior al lui A.
B constituie asupra imobilului cu titlu gratuit și preciputar, în favoarea lui A,
beneficiar, care acceptă, un uzufruct succesiv pe toată perioada vieții sale, iar acest
uzufruct nu se va exercita decât la stingerea uzufructului precedent în favoarea lui A.
Ambele uzufructuri succesive conferă lui A și B posibilitatea să beneficieze pe toată
durata vieții lor de imobil, fără reducțiune, la decesului primului dintre ei. A și B
stabilesc de comun acord ca uzufructurile conjunctive și succesive pe care le-au
consimțit reciproc sunt în mod expres afectate de clauza rezolutorie a desfacerii
căsătoriei sau a anulării acesteia.

d) este un drept cesibil (în anumite condiții): cesibil inter vivos, incesibil mortis causa.
De reținut !
 În lipsa unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda dreptul său unei
alte persoane fără acordul nudului proprietar, dispozițiile de carte funciară
rămânând aplicabile (art. 714 alin. (1) C.civ.).
 Cesiunea uzufructului se poate realiza doar prin acte inter vivos.
 Din intepretarea art. 708 C.civ. (durata maxim viageră a uzufructului) și a
art. 714 alin. (4) C.civ. rezultă incesibilitatea uzufructului prin acte mortis
causa.
 După cesiune, uzufructul continuă, după caz, până la împlinirea termenului
inițial sau până la decesul uzufructuarului inițial (art. 714 alin. (4) C.civ.)

Observații ! Cesiunea uzufructului prezintă, din cauza caracterului său temporar și personal, o
particularitate esențială: pentru calcularea duratei sale dreptul de uzufruct continuă să fie legat de
persoana cedentului. Altfel, uzufructuarul ar avea mijloacele să transforme într-un drept perpetuu
un drept temporar prin esența sa (e.g. uzufructuarul ar putea ceda dreptul său de uzufruct
descendenților săi și de aici mai departe, din generație în generație). Cesiunea este valabilă pentru că
poartă asupra unui drept limitat în timp; dreptul de uzufruct se stinge la moartea cedentului sau la
expirarea termenului originar pentur care a fost stabilit. Prin urmare, durata uzufructului cedat
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depinde, după caz, fie de durata vieții titularului originar al uzufructului, fie de limitarea voluntară
inițială (prin convenție sau testament).
 Uzufructuarul rămâne dator exclusiv față de nudul proprietar pentru toate
obligațiile născute anterior cesiunii (art. 714 alin (2) teza I C.civ.)
 Prin cesiunea dreptului, uzufructuarul cedent pierde posesia și folosința
bunului;
 Cesiunea dreptului de uzufruct devine opozabilă nudului proprietar doar de
la data notificării acestuia.
De reținut !
o Anterior notificării cesiunii uzufructului către nudul proprietar,
uzufructuarul și cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea
tuturor obligațiilor față de nudul proprietar (art. 714 alin. (2) teza II
C.civ.). Efectul solidarității pasive constă în aceea că creditorul poate
cere plata oricăruia dintre debitori, care sunt obligați la aceeași
prestație, putând fi ținuți separat pentru întreaga obligație iar
executarea acesteia de către unul dintre debitorii solidari îl liberează
pe celălalt față de creditor (art. 1443, art. 1447 C.civ.). Între debitori,
ulterior executării obligației, solidaritatea nu se mai păstrează,
debitorul care a executat prestația nu poate cere codebitorilor săi
decât partea care revine fiecăruia dintre ei (art. 1456 C.civ.)
o Ulterior notificării cesiunii uzufructului, cesionarul este dator față de
nudul proprietar pentru toate obligațiile născute după notificarea
cesiunii. Uzufructuarului cedent i se aplică, în mod corespunzător,
dispozițiile legale din materia fideiusiunii (art. 714 alin. (3) C.civ.
 Uzufructuarul poate să cedeze emolumentul uzufructului său, fără ca aceasta
să semnifice cesiunea dreptului însuși de uzufruct.
Observații:
931 alin. 1
 Uzufructul poate profita în același timp mai multor persoane, însă poate fi și succesiv,
nudul proprietar instituind mai mulți uzufructuari succesivi, încetarea dreptului unuia
dând naștere dreptului altuia, caz în care vor exista atâtea drepturi reale de uzufruct
câte persoane beneficiare sunt, fiecare dintre acestea primind dreptul nu de la
uzufructuarul precedent, ci de la proprietarul constituient.
 Spre deosebire de cesiunea uzufructului, realizată de titularul dreptului real asupra
bunului altuia, care are ca termen limită stingerea uzufructului inițial prin ajungerea la
termen sau prin decesul uzufructuarului cedent, constituirea unui nou drept de
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uzufruct de către nudul proprietar va da naștere unui drept real ce se va stinge la
termenul fixat de acesta sau la decesul uzufructuarului succesiv.
 Codul civil 1864 stabilea, prin interpretarea sistematică a art. 557 raportat la art. 534,
teza I, C.civ., că dreptul de uzufruct nu este transmisibil. Potrivit Legii nr.71/2011
(LPA), art. 70, dispozițiile art. 714 din Noul Cod civil se aplică indiferent de data
constituirii uzufructului.
 În cazul uzufructului constituit prin convenție încheiată anterior intrării în vigoare a
Noului Cod Civil, acesta este și rămâne incesibil, mai puțin în cazul în care părțile convin
altfel. Prin urmare, printr-o convenție ulterioară, părțile dintr-un contract de uzufruct
născut sub imperiul Vechiului cod civil pot să stipuleze cesibilitatea acestuia din urmă
odată cu apariția noului cod civil.
 În absența unei prevederi contrare, este cesibil uzufructul născut pe altă cale decât
prin convenție (e.g., prin uzucapiune), indiferent de data constituirii (sub imperiul
vechiului sau noului Cod Civil).
III.

Conținutul dreptului de uzufruct.
 dreptul de proprietate privată se dezmembrează prin constituirea uzufructului,
proprietarul rămânând cu nuda proprietate;
De reținut !!!
-Din analiza definiției legale cuprinse în art. 703 C.civ. rezultă că uzufructul este dreptul
care conferă cele mai multe prerogative unui non-proprietar. Uzufructuarul are toate
prerogativele de fapt recunoscute proprietarului, cu excepția celei care i-ar permite să
compromită dreptul de proprietate, și anume abusus (într-o formă edulcorată).
-Interdicția de a aduce atingere substanței bunului, prin caracterul său elementar,
exprimă întinderea considerabilă a dreptului conferit uzufructuarului. Deposedat în
mod practic de orice putere materială, proprietarul devine un proprietar abstract, un
nud proprietar.

A.Posesia
 dreptul de uzufruct presupune dezmembrarea dreptului de proprietate prin
divizarea prerogativei posesiei între uzufructuar și nudul proprietar.
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 Nudul proprietar exercită o posesie corespunzătoare dreptului de proprietate
dezmembrat formată din apropriere și stăpânire (corpore alieno) iar
uzufructuarul exercită o posesie corespunzătoare dreptului de uzufruct,
 În raporturile dintre nudul proprietar și uzufructuar, acesta din urmă este
detentor precar (art. 9218 alin. (1) lit. b) C.civ.)
 Față de terți, uzufructuarul este posesor, în virtutea dreptului său real3.

B.Folosința
 Uzufructuarul beneficiază de folosința bunului și de cea a culegerii fructelor.
Acest atribut este exclusiv în beneficiul uzufructuarului4.
 Uzufructuarul își exercită dreptul în limitele impuse de lege și determinate de
proprietar prin actul constitutiv de uzufruct.
 Uzufructuarul este obligat să respecte destinația bunului, să îi conserve
substanța, iar prin modul de folosință trebuie să nu cauzeze prejudicii nudului
proprietar.
C. Dispoziția
 nudul proprietar păstrează doar prerogativa dispoziției juridice (în ceea ce
privește transmiterea dreptului de proprietate sau constituirea unor
dezmembrăminte viitoare), neputându-se servi sau bucura de bun;
 nudul proprietar nu poate să distrugă bunul, deoarece îi este interzis să îl
lipsească pe proprietar de folosința bunului.
 Uzufructuarul are parțial atributul dispoziției juridice (încheierea unor acte pe
care legea de dispoziție expres prevăzute de lege – e.g. cesiunea dreptului de
uzufruct (abusus atașat dreptului de uzufruct)- sau care nu au ca rezultat ieșirea
din patrimoniu a bunului -e.g. cedarea folosinței bunului pe o perioadă mai mare
de 5 ani).
 În calitatea sa de titlar al unui drept real, uzufructuarul poate încheia contracte
de locațiune, în condițiile prevăzute de lege, pentru o perioadă maximă de 49 de
ani, fără a i se putea opune limita de 5 ani a locațiunii prevăzută de art. 1784
alin. (3) C.civ., aplicabilă persoanelor care pot încheia acte de administrare.
 Uzufructuarul nu poate să distrugă bunul, deoarece este obligat la conservarea
substanței sale și la restituirea bunului nudului proprietar în cazul stingerii
uzufructului.
3
4

A se vedea supra, II. Caracterele uzufructului.
Pentru detalii asupra drepturilor uzufructuarului, infra....
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 Uzufructuarul nu poate renunța la accesoriile bunului, cum ar fi de exemplu, un
drept de servitute în favoarea bunului imobil.
 Prin excepție, uzufructuarul dobândește dreptul de a dispune de bun în cadrul
cvasi-uzufructului.
Observații:
 Dreptul de uzufruct este un drept real și nu trebuie confundat cu dreptul
locatarului asupra bunului ce i-a fost închiriat.
 În aparență, dreptul uzufructuarului este asemănător dreptului unui chiriaș,
ambii fiind detentori precari și temporari ai bunului, ambii au folosința bunului,
însă deosebirile sunt majore.
 Dreptul locatarului este un drept personal, izvorât dintr-un contract de
locațiune. Uzufructuarul are un drept real, pe fundamentul căruia exercită
atributele de usus și fructus asupra bunului obiect al dreptului său.
 Obligația nudului -proprietar este de a nu întreprinde nimic pentru a tulbura
dreptul uzufructuarului (obligație negativă), în timp ce locatorul este ținut la
obligația personală de a procura încontinuu folosința bunului închiriat pe
perioada locațiunii (obligație pozitivă) (art. 1786 lit.b) C.civ.).
 în ceea ce privește constituirea uzufructului, uzufructuarul preia bunul în starea
în care se află (art. 723 C.civ.) în timp ce locatorul trebuie să predea bunul în
starea corespunzătoare utilizării acestuia (art. 1787 C.civ.)
IV.

Constituirea dreptului de uzufruct.
IV.-1 Modalitățile de constituire a uzufructului (art. 704 alin. (1) C.civ.)
 Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute
de lege, dispozițiile în materie de carte funciară fiind aplicabile (art. 704 alin. (1)
C.civ.)
IV.1-1. Constituirea uzufructului prin act juridic.
Uzufructul se poate constitui prin:
a)-acte juridice între vii :- cu titlu oneros (e.g. vânzare, schimb);
-cu titlu gratuit (e.g. donație);
-uzufructul poate fi constituit cu sarcină, sub condiție sau cu termen;
 Uzufructul se constituie în mod direct (per translationem), prin convenția dintre
proprietar și uzufructuar prin intermediul căreia proprietarul transmite usus și
fructus (atributele dreptului de uzufruct) către uzufructuar, păstrându-și nuda
proprietate;
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 Uzufructul se constuie în mod indirect (per deductionem), prin convenția dintre
proprietar și uzufructuar prin intermediul căreia proprietarul își rezervă
uzufructul și înstrăinează nuda proprietate. (e.g.vânzarea sau donație cu rezerva
dreptului de uzufruct- art. 726 alin. (2) C.civ.)
 Uzufructul se poate constitui prin înstrăinarea de către proprietar al nudei
proprietăți către opersoană, care devine nud proprietar, și a uzufructului către altă
persoană, care devine uzufructuar.
 Uzufructul se poate constitui prin partaj voluntar (convenția părților).

Exemplu:
Descendenții direcți convin cu părinții sau ascendenții lor ca, în cadrul litigiului succesoral,
părinții să renunțe la deplina proprietate a părții lor, iar în schimb copiii să le constituie un
uzufruct asupra unei porțiuni din moștenire mai mari decât aceea care le revenea în deplină
proprietate.
Observații!
 Distincția dintre modurile de constituire ale uzufructului prezintă interes
deoarece, în cazul constituirii uzufructului per translationem, uzufructuarul
este dator să constituie garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale (art. 726
alin. (1) C.Civ.); în cazul uzufructului constituit per deductionem , vânzătorul sau
donatorul care și-au rezervat dreptul de uzufruct sunt scutiți să depună
garanție (art. 726 alin. (2) C.civ.)
 În ipoteza în care dreptul de uzufruct se constituie asupra unui bun imobil, actul
juridic trebuie să îmbrace forma actului autentic, sub sancțiunea nulității
absolute (art. 1244 C.civ.) pentru a putea fi înscris în cartea funciară (art. 704
alin (1) C.civ. raportat la art. 888 C.civ.).
b)- prin acte juridice mortis causa; în cadrul testamentului, este cuprins uzufructul
stipulat prin legat de uzufruct universal, cu titlu universal sau particular în favoarea
unei persoane.
 Uzufructul testamentar se constituie prin legatul de uzufruct care se poate
realiza:
- direct: când se dă legatarului uzufructului unui bun imobil, mobil sau a unei
universalități de bunuri ori a unei cote părți din aceasta, rămânând
moștenitorilor legali nuda proprietate
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-indirect: când se dă nuda-proprietate unui legatar iar alt legatar (sau
moștenitorii legali) beneficiază de uzufruct (cu respectarea rezervei
succesorale în cazul succesorilor rezervatari).
IV.1.2. Constituirea dreptului de uzufruct prin uzucapiune
a) – constituirea prin uzucapiune extratabulară (art. 930 C.civ.) prin posesie
neviciată timp de 10 ani.
b) –constituirea prin uzucapiune tabulară (art. 931 C.Civ.) -drepturile celui care
a fost înscris, fără cauză legitimă, în cartea funciară ca titular al dreptului real
de uzufruct, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună credință a
posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistării cererii de
înscriere, dacă posesia nu a fost viciată.
c) –constituirea prin uzucapiune mobiliară (art. 939 C.civ. raportat la art. 937
alin. (5) C.civ. – acel care posedă bunul altuia timp de 10 ani în alte condiții
decât cele prevăzute la art. 937 C.civ. (dobândirea proprietății mobiliare prin
posesia de bună credință), poate dobândi dreptul de uzufruct, în temeiul
uzucapiunii.
!!!Observații:
 Posesia uzucapantului trebuie să fie posesia specifică uzufructuarului, adică exercitată
cu credința că bunul este stăpânit doar în calitate de uzufructuar, nu de proprietar
exclusiv.
 Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune extratabulară este mai mult
teoretică, deoarece posesorul are interes să devină proprietar, nu uzufructuar.
 Spre deosebire de uzucapiunea tabulară, în cazul uzucapiunii extratabulare, deoarece
nu este necesară prezența unui titlu, dobândirea dreptului de uzufruct apare doar dacă
posesorul se comportă ca un uzufructuar și nu posedă cu animus de proprietar. Mai
mult, posesorul cunoaște că posedă fără drept. Evident, o asemenea ipoteză, în care un
posesor devine titularul unui drept de uzufruct prin intermediul unei posesii
caracterizate sub nume de uzufructuar și nu de proprietar este teoretică, însă nu de
neînlăturat, potrivit principiului cine poate mai mult poate și mai puțin (qui potest
majus potest et minus). Diferența dintre uzucaparea unui drept de proprietate și cea a
unui drept de uzufruct rezidă în principal pe tărâmul probatoriu al intenției, din
moment ce actele aparente sunt similare atât pentru proprietar cât și pentru
uzufructuar.
 Cazul cel mai probabil este cel al uzucapiunii extratabulare realizate în situația
prevăzută la în art. 930 alin. (1) lit. c) C.civ. -imobilul nu era înscris în cartea funciară.
 În cazul bunului mobil, uzufructul se poate dobândi și pe temeiul art. 937 alin. (5) C.civ..
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IV.-2 Proprietarul și Titularul dreptului de uzufruct
 Persoana care constituie dreptul de uzufruct trebuie să fie proprietarul bunului și
să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 Uzufructul se poate constitui doar în favoarea unei persoane existente (art. 704
alin. (2) C.civ.)
o Art. 36 teza I C.civ. infans conceptus pro natur habetur de quoties eius
commodis agitur- drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune,
dacă se naște viu.
o Art.205 alin (3) C.civ. persoanele juridice, chiar înainte de a îndeplini toate
condițiile legale pentru a dobândi ființă juridică deplină, pot să dobândească
drepuri și să-și asume obligații de la data actului de înființare, dar numai în
măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor respective.
IV.3 Obiectul dreptului de uzufruct
!!! Regimul juridic al uzufructului variază în mod punctual în funcție de
natura bunului asupra căruia poartă.
 Pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale sau
incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cotăparte din aceasta (art. 706 c.civ.)
 Uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct, precum și
asupra a tot ce se unește sau se încorporează în acesta (art. 707 C.civ.).
 Uzufructul nu se poate constitui asupra bunurilor din domeniul public însă este
posibilă constituirea uzufructului asupra unor bunuri care se află în
proprietatea privată a statului și unităților administrativ teritoriale.
 Uzufructul poate avea ca obiect un drept de uzufruct.
 Uzufructul se poate constitui asupra:
 Bunurilor individual determinate (mobile sau imobile) -uzufruct cu titlu
particular;
 Universalităților -uzufruct universal;
 Unei fracțiuni dintr-o universalitate -uzufruct cu titlu universal.
Observații: diferența dintre uzufructul universal (și cu titlu universal) și cel particular
prezintă importanță majoră, deoarece în cazul uzufructului universal sau cu titlu universal,
uzufructuarul va participa la plata pasivului succesoral (art. 743 C.civ.) în timp ce
uzufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata datoriilor pentru fondul care este
ipotecat (art. 732 C.civ.).
 Uzufructul se poate constitui asupra:
 bunurilor corporale neconsumptibile (art. 713 C.civ.)
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o dacă uzufructul poartă asupra unor bunuri care, fără a fi
consumptibille, se uzează ca urmare a utilizării lor, uzufructuarul are
dreptul de a le folosi ca un bun proprietar și potrivit destinației lor
(art. 713 alin. (1) C.civ.)
o În acest caz, el nu va fi obligat să le restituie decât în starea în care se
vor afla la data stingerii uzufructului (art. 713 alin. (2) C.civ.)
o Uzufructuarul poate să dispună, ca un bun proprietar, de bunurile
care, fără a fi consumptibile, se deteriorează rapid prin utilizare. În
acest caz, la sfârşitul uzufructului, uzufructuarul va restitui valoarea
pe care ar fi avut-o bunul la această din urmă dată (art. 713 alin. (3)
C.civ.)
 Bunurilor corporale consumptibile (bani, grâne, băuturi, etc) cvasiuzufruct (art. 712 C.civ.)
o Uzufructuarul are dreptul de a dispune de bunurile consumptibile cu
obligația de a le restitui în aceeași cantitate, calitate și valoare sau, la
alegerea proprietarului, contravaloarea lor la data stingerii
uzufructului.
Observații:
 Cvasi-uzufructul se deosebește de uzufructul obișnuit pentru că nu presupune o
dezmembrare ci o transmitere temporară a dreptului de proprietate.
 Cvasi-uzufructuarul are nu numai dreptul de a consuma bunurile primite în uzufruct,
ci și de a le înstrăina, deoarece cvasi-uzufructuarul devine proprietarul bunurilor care
face obiectul uzufructului său.
 Spre deosebire de cesiunea uzufructului, în cazul cvasi-uzufructului cvasiuzufructuarul
trebuie să restituie bunurile sau contravaloarea acesora la data restituirii, iar nu
cesionarul.
 În sfera bunurilor consumptibile sunt incluse nu numai bunurile consumptibile prin
natura lor, ci și bunurile devenite consumptibile prin voința părților.
 Dacă bunurile obiect ale cvasi-uzufructului pier fortuit, cvasi-uzufructuarul este obligat
să restituie nudului proprietar în virtutea principiului genera non pereunt bunuri de
aceeași calitate, cantitate și valoare.
 Uzufructul se poate constitui asupra unei universalități de fapt (e.g..turma
de animale (art. 736 C.civ), uzufructul asupra unui fond de comerț (art. 745
C.civ.) sau uzufructul asupra unui portofoliu de valori mobiliare -art. 740
C.civ.) ).
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 Uzufructul se poate constitui asupra unor creanțe (art. 737-738, art. 740
C.civ.), asupra rentei viagere ( art. 740 C.civ.) , asupra valorilor mobiliare
(art. 740-741 C.civ.), asupra fondului de comerț (art. 745 C.civ.)
V.

Drepturile și obligațiile uzufructuarului
V.-1. Drepturile uzufructuarului:
a) Dreptul de a solicita nudului proprietar predarea posesiei asupra bunului
obiect al uzufructului pentru exercitarea folosinței și de a o exercita pașnic și
nestingherit.
 dreptul uzufructuarului derivă din titlul constitutiv al uzufructului interpretarea sistematică și per a contrario a art. 723 alin. (1) teza II
C.civ ( ”... acesta nu va putea intra în posesia lor decât...)
 uzufructuarul poate utiliza în acest scop acțiunea confesorie de uzufruct
sau o acțiune personală derivată din contract prin care să solicite
proprietarului, dacă uzufructul a fost stabilit prin convenție, predarea
posesiei și folosinței bunului.
b) Dreptul de a beneficia de folosința bunului și de a culege fructele.
 În lipsă de stipulație contrară, uzufructuarul are folosința exclusivă a
bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia (art. 709 C.civ.)
 Prerogativa folosinței îi dă dreptul uzufructuarului să săvârșească acte
de conservare și administrare asupra bunului. În limitele stabilite de
proprietar, folosința se realizează de o manieră extensivă. Prin
convenție, părțile pot deroga de la norma prevăzută în art. 709 C.civ.,
(normă supletivă), stabilind o folosință limitată a uzufuctuarului
coroborată cu o folosință concomitentă a nudului-proprietar.
 Uzufructuarul poate folosi toate părțile bunului grevat de uzufruct fără
restricție, putând de asemenea să îi folosească accesoriile (art. 706
C.civ.), cum ar fi o servitute în favoarea terenului obiect al uzufructului.
Dacă bunul se modifică în cursul uzufructului, fie prin adăugiri, fie
diminuări, uzufructuarul va folosi bunul în starea în care se va afla
ulterior modificărilor.
 Prerogativa folosirii bunului se exercită de către uzufructuar similar
folosinței exercitate de proprietar.
 Fructele naturale şi industriale percepute după constituirea uzufructului
aparţin uzufructuarului, iar cele percepute după stingerea uzufructului

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

INPPA Centrul Teritorial Cluj
400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROŞCA NR.4 AP.15,

TEL/FAX 0264-439450

e-mail : office@inppa-cluj.ro ;
http://www.inppa-cluj.ro













revin nudului proprietar, fără a putea pretinde unul altuia despăgubiri
pentru cheltuielile ocazionate de producerea lor (art. 710 C.civ.)
 Fructele naturale și industriale se dobândesc în proprietate de
către uzufructuar prin culegere. Așadar, fructele trebuie să ajungă
la maturitate și să fie despărțite de bunul care le produce.
Fructele civile se cuvin uzufructuarului proporţional cu durata
uzufructului, dreptul de a le pretinde dobândindu-se zi cu zi (art. 711
C.civ.)
 Uzufructuarul dobândește prin percepere fructele civile produse
de bunul pe care îl are în uzufruct prin expirarea și recerea
fiecărei zile. Pentru fiecare zi el are dreptul să perceapă a 365-a
parte din totalul fructelor civile produse de bun în cursul unui an
întreg, indiferent de momentul în care ele au fost sau urmează să
fie plătite de către cel care le datorează.
Normele prevăzute de art. 710-711 C.civ. sunt supletive, ceea ce
semnifică faptul că părțile ar putea deroga de la ele în temeiul
principiului libertățiii de voință.
Dacă uzufructul cuprinde păduri tinere destinate de proprietarul lor
unor tăieri periodice, uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi
câtimea tăierii, potrivit regulilor stabilite de proprietar în conformitate
cu dispoziţiile legale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo
despăgubire pentru părţile lăsate netăiate în timpul uzufructului (art.
717 alin. (1) C.civ.)
Arborii care se scot din pepiniere fără degradarea acestora nu fac parte
din uzufruct decât cu obligaţia uzufructuarului de a se conforma
dispoziţiilor legale în ce priveşte înlocuirea lor (art. 717 alin. (2) C.civ.)
Uzufructuarul poate, conformându-se dispoziţiilor legale şi folosinţei
obişnuite a proprietarului, să exploateze părţile de păduri înalte care au
fost destinate tăierii regulate, fie că aceste tăieri se fac periodic pe o
întindere de pământ determinată, fie că se fac numai pentru un număr
de arbori aleşi pe toată suprafaţa fondului. În celelalte cazuri,
uzufructuarul nu poate tăia arborii înalţi; va putea însă întrebuinţa,
pentru a face reparaţiile la care este obligat, arbori căzuţi accidental; în
acest scop poate chiar să taie arborii trebuincioşi, cu îndatorirea însă de
a constata, în prezenta nudului proprietar, această trebuinţă (art. 718
C.civ.)
Uzufructuarul poate lua din păduri araci pentru vii; poate, de asemenea,
lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu respectarea
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folosinţei obişnuite a proprietarului, în limitele dispoziţiilor legale (art.
719 C.civ.)
 Pomii fructiferi ce se usucă şi cei căzuţi accidental se cuvin
uzufructuarului cu îndatorirea de a-i înlocui cu alţii (art. 720 C.civ.)
Observații:
 În cazul stabilirii ordinii și câtimii tăierilor, așa cum prevede art. 717,
respectiv tăierile regulate menționate de art. 718, precum și
culegerea produselor anuale arătate de art. 719 C.civ, se va ține cont
de respectarea regimului silvic aplicabil prin dispozițiile Codului
Silvic (Legea nr. 46/2008), de normele tehnice forestiere care
reglementează cantitățile de masă lemnoasă stabilite prin
amenajamentele silvice.
 Art. 7 al Codul Sivic prevede:
(1)După forma de proprietate, fondul forestier naţional poate fi:
a)fond forestier proprietate publică a statului;
b)fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;
c)fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;
d)fond forestier proprietate privată a unităţilor administrativteritoriale.
 În cazul uzufructului, doar fondul forestier prevăzut în art. 7 alin. (1)
lit. c) și d) Codul Silvic ar putea face obiectul dreptului de uzufruct.
 Potrivit art. 2 din Codul Silvic: Sunt considerate păduri, în sensul
prezentului cod, şi sunt incluse în fondul forestier naţional terenurile cu
o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să
atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de
vegetaţie.
 Termenul pădure include:
 a)terenurile cu folosinţă pădure cuprinse în amenajamentele silvice la
data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform
operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii;
 b)perdelele forestiere de protecţie;
 c)terenurile pe care sunt instalate jnepenişurile;
 d)terenurile acoperite cu păşuni împădurite cu consistenţa mai mare
sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de
vegetaţia forestieră;
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 e)plantaţiile cu specii forestiere din zonele de protecţie a lucrărilor
hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare realizate pe terenurile
proprietate publică a statului, precum şi plantaţiile cu specii forestiere
de pe terenurile administrate de Agenţia Domeniilor Statului, care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1); intervenţiile
administratorilor lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare
pe terenurile cărora sunt amplasate aceste plantaţii se fac numai în
baza aprobării administratorului fondului forestier proprietate
publică a statului, fără alte avize/aprobări/autorizaţii; prevederile
art. 33 şi 35-42 nu sunt aplicabile în cazul acestor intervenţii; trecerea
acestor terenuri în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva se face prin hotărâre a Guvernului.
 Art. 6 din Codul Silvic stipulează că: ”Fondul forestier naţional este
supus regimului silvic”.
(...)(2)Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional este
supusă normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase şi
reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos.
(3)Recoltarea şi valorificarea lemnului din vegetaţia forestieră de pe
terenurile din afara fondului forestier naţional sunt la latitudinea
proprietarilor, cu respectarea prevederilor alin. (2).
 În condiţiile legii, uzufructuarul se foloseşte întocmai ca nudul proprietar
de carierele de piatră şi de nisip ce sunt în exploatare la constituirea
dreptului de uzufruct.
 Uzufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedeschise încă şi
nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi în timpul uzufructului.
Observații :
 Piatra și nisipul dintr-o carieră sunt producte, nu fructe. Cu toate
acestea, în ipoteza în care exploatarea lor este deschisă, s-a
produs o transformare a regimului lor juridic din producte în
fructe, realizată de proprietar, astfel încât uzufructul carierelor
deschise permite continuarea exploatării de către uzufructuar în
aceeași modalitate ca proprietarul. Dacă însă cariera de piatră sau
nisp este închisă, uzufructuarul nu are dreptul să demareze
exploatarea. El nu va putea folosi piatra, varul, nisipul din carieră
pentru a întreprinde reparații de întreținere, deoarece art. 718
alin (2) c.civ, referitor la tăierea arborilor înalți nesupuși tăierilor
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regulate este o dispoziție de excepție, care nu poate fi extinsă prin
analogie.
c) Dreptul de cesiune al uzufructului5.
 În absența unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda, cu
titlu oneros sau gratuit, dreptul de uzufruct altei persoane, fără
acordul nudului proprietar, dispozițiile de carte funciară
rămânând aplicabile (art. 714 alin. (1) C.civ.

d) Dreptul de a închiria sau arenda bunul obiect al uzufructului
 Uzufructuarul poate închiria sau arenda bunul obiect al uzufructului
(art. 715 alin. (1) C.civ.
 Încetarea dreptului de uzufruct stabilit pe un termen determinat are
ca efect în toate cazurile încetarea oricărui contract de locațiune sau
arendare încheiat de uzufructuar (art. 715 alin. (4) C.civ.);
 Regula se aplică atât în situația unui uzufruct cu titlu oneros cât și cu
titlu gratuit, indiferent dacă are ca obiect bunuri mobile sau imobile
(cu excepția arenzii care se aplică doar terenurilor agricole).
De reținut !
 Încetarea dreptului de uzufruct viager prin decesul uzfructuarului
persoană fizică, respectiv încetarea
existenței uzfructuarului
persoană juridică duce la opozabilitatea contractelor de locațiune
încheiate de uzufructuar, înscrise în cartea funciară, față de
proprietar sau moștenitorii acestuia până la împlinirea termenului
lor, dar nu mai mult de 3 ani de la încetarea uzufructului (art. 715
alin. (2) C.Civ.).
 Opozabilitatea contractelor de locațiune sau arendare față de
proprietar și moștenitorii acestuia, așa cum este prevăzută la art. 715
alin. (2) C. Civ.) se realizează și în cazul unui uzufruct stabilit pe o
perioadă determinată, dacă uzufructuarul decedează sau își
încetează existența anterior ajungerii la termen.

Exemple:

5

A se vedea, pentru dezvoltări, supra,
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1) În anul 2014 A constituie un uzufruct viager în favoarea lui B asupra unui bun imobil. Pe
durata exercitării uzufructului, în anul 2018 B încheie un contract de locațiune cu C pe o
perioadă de 10 ani. Dacă B decedează în martie 2020, contractul de locațiune va continua
până în martie 2023, dacă este notat în cartea funciară.
2) În anul 2014 A constituie un uzufruct în favoarea lui B pe o perioadă de 20 ani asupra
unui bun imobil. În anul 2015 B încheie un contract de arendare cu C având un termen
de 6 ani. Dacă B decedează în 2020 și contractul de arendare este notat în cartea funciară,
contractul de arendare va continua până în 2021, când va ajunge la termen.
3) În anul 2014 A constituie un uzufruct în favoarea lui B pe o perioadă de 7 ani asupra unui
bun imobil. B încheie în 2019 un contract de locațiune cu C pe o perioadă de 8 ani, notat
în cartea funciară. În 2021, la stingerea uzufructului, contractul de închiriere va înceta în
virtutea art. 715 alin. (2) C.civ.

 Reînnoirile de închirieri de imobile sau arendări făcute de
uzufructuar și înscrise în cartea funciară înainte de expirarea
contractelor inițiale sunt opozabile proprietarului și moștenitorilor
săi pe o perioadă de cel mult 6 luni, ori, după, caz, de un an, dacă la
data stingerii uzufructului nu au fost puse în executare; în niciun caz,
locațiunile nu pot dura mai mult de 3 ani de la data stingerii
uzufructului (art. 715 alin. (3) C.civ.).
Exemple:
1. În martie 2012 A constituie un uzufruct viager în favoarea lui B asupra unui bun
imobil. În 25 august 2012 B încheie un contract de locațiune cu C pe o perioadă de 6
ani, notat în cartea funciară, reînnoibil prin negocieri ce urmează a fi purtate cu cel
puțin 3 luni anterior încetării contractului. În iulie 2018 se încheie un nou contract de
locațiune pe o perioadă similară de 6 ani, de asemenea notat în cartea funciară, care
va intra în executare la expirarea contractului inițial. Dacă B decedează în iunie 2020,
contractul de locațiune va continua până în iunie 2023.
2. Dacă în exemplul 1, B ar deceda în 12 august 2018, anterior datei de intrare în vigoare
a noului contract de locațiune, acesta va continua 6 luni până la data de 12 februarie
2019.
3. Dacă în exemplul 1, B ar încheia un contract de arendare, de la data decesului lui B sar calcula un an în care noul contract de arendare ar produce efectele, adică până la
data de 12 august 2019.
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 Prevederile art. 715 alin (2) și (3) C. civ. evidențiază existența unor
obligații propter rem față de proprietar sau succesorii acestuia.
 Dispozițiile art. 715 C.civ nu se aplică decât locațiunilor nu și
cazurilor în care folosința bunului este transmisă cu titlu gratuit.
e) Dreptul de a greva cu ipotecă bunul obiect al uzufructului
 Dreptul de uzufruct având ca obiect un bun imobil și accesoriile sale
poate fi ipotecat sau poate face obiectul urmăririi silite (art. 2379 alin.
(1) lit. b) C.civ., art. 813 alin. (2) C.pr.civ.)
 Uzufructul având ca obiect un bun mobil poate face obiectul unei
ipoteci mobiliare (art. 2389 lit. l) C.civ.). În cazul urmăririi silite
mobiliare, adjudecatarul va dobândi dreptul de uzufruct asupra
bunului mobil și nu dreptul de proprietate.

f) Dreptul la indemnizație pentru lucrările efectuate asupra bunului
obiect al uzufructului
Regula:
 Uzufructuarul nu poate pretinde la încetarea uzufructului vreo
despăgubire pentru lucrările adăugate unui bun imobil;
 Uzfructuarul nu poate pretinde despăgubiri din partea nudului
proprietar pentru îmbunătățirile aduse unui bun mobil, chiar dacă au
fost utile (art. 716 C.civ.)
Excepția:
 Uzufructuarul poate solicita o indemnizație echitabilă pentru
lucrările adăugate necesare sau pentru lucrările adăugate utile făcute
cu încuviințarea proprietarului, dacă prin acesta s-a sporit valoarea
bunului (art. 716 alin. (2) C.civ.)
 În cazurile lucrărilor autonome efectuate de uzufructuar asupra unui
bun imobil, vor fi aplicabile, în mod corespunzător, în lipsă de
stipulație sau dispoziție legală contrară, dispozițiile din materia
accesiunii imobiliare artificiale.
De reținut !:
În cazul lucrărilor adăugate necesare, pentru a-l obliga pe nudul proprietar la
despăgubirea echitabilă nu este nevoie de acordul prealabil al acestuia în ceea ce
privește executarea lucrărilor, însă, în ipoteza celorlalte lucrări adăugate (utile sau
voluptuare) sau îmbunătățiri, nudul proprietar va datora o desăgubire echitabilă

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

INPPA Centrul Teritorial Cluj
400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROŞCA NR.4 AP.15,

TEL/FAX 0264-439450

e-mail : office@inppa-cluj.ro ;
http://www.inppa-cluj.ro

numai dacă lucrările au fost executate cu încuviințarea sa și sporesc valoarea fondului
(poate fi vorba doar despre lucrările utile).
Observații :
 În ceea ce privește incidența regulilor accesiunii imobiliare artificiale în
situația lucărilor autonome efectuate de uzufructuar, art. 596 alin. (2) C.
Civ. stabilește aplicabilitatea regimului juridic al constructorului de reacredință ( art. 582 și art. 587 alin. (2) C.civ.), în cazul lucrărilor autonome
cu caracter durabil efectuate de titularul unui drept real asupra lucrării
realizate asupra acelui imobil.

g) Apărarea dreptului de uzufruct.
 Acțiunea confesorie de uzufruct, acțiune reală, care tinde la
recunoașterea dreptului de său și înlăturarea oricăror tulburări (art. 705
C.civ.)
o Acțiunea confesorie poate fi introdusă împotriva nudului
proprietar și a terților.
 Acțiunile posesorii, acțiuni reale, care tind la apărarea posesiei ca stare
de fapt (art. 949-951 C.civ.)
o Acțiunile posesorii pot fi introduse împotriva terților.
 Acțiune personală, derivată din contract prin care s-a născut uzufructul
( e.g.o acțiune contractuală în predarea bunului).
o Acțiunea personală se poate introduce împotriva nudului
proprietar sau succesorilor în drepturi ai acestuia.
V.-2 Obligațiile uzufructuarului
a) Obligațiile uzufructuarului ca expresie a obligației generale negative.
- să nu întrepindă nimic de natură a aduce atingere nudei proprietăți, pe toată perioada
exercitării uzufructului.
b) Obligații născute la momentul constituirii uzufructului:
 Obligația de constatare a stării bunurior imobile și de inventariere a
bunurilor mobile. (art. 723 C.civ.)
Regula: -uzufructuarul nu va putea intra în posesia bunului decât după
inventarierea bunurilor mobile și constatarea stării în care se află bunurile
imobile.
Excepția: -când uzufructul unui bun mobil este dobândit prin uzucapiune.
o Inventarul, respectiv constatarea stării bunurilor imobile, se
întocmesc în prezența nudului proprietar ori după notificarea acestuia.
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Dacă nudul proprietar este notificat să se prezinte și refuză,
uzufructuarul va proceda la efectuarea inventarului în absența sa, fără
ca nudul proprietar să poată contesta în vreun fel.
o Inventarul, respectiv actul de constatare a stării bunurilor imobile se
întocmesc sub forma unui înscris sub semnătură privată sau a actului
autentic.
o Uzufructuarul suportă cheltuielile ocazionate de efectuarea
inventarului sau a actului de constatare a stării bunului imobil, dacă
părțile nu convin altfel.
Observații:
 În ipoteza în care uzufructuarul nu îndeplinește obligația de
inventariere sau de constatatare într-un termen rezonabil, nudul
proprietar îl poate soma să își execute obligația.
 Pasivitatea uzufructuarului poate fi sancționată prin două
modalități:
o Nudul proprietar poate refuza predarea bunului, invocând
dreptul de retenție (art. 2495 C.civ.). Nudul proprietar nu
va avea însă dreptul la fructele bunului, deoarece dreptul
său la fructe încetează odată cu nașterea dreptului de
uzufruct. Deși fructele vor reveni uzufructuarului după
intrarea în posesie și efectuarea inventarului, nudul
proprietar poate solicita daune uzufructuarului, care se
vor acorda în măsura dovedirii lor.
o Dacă bunurile au fost predate fără a se inventaria din culpa
uzufructuarului, nudul proprietar va putea dovedi prin
orice mijloc de probă cantitatea, calitatea și starea
bunurilor.
o Dacă nudul proprietar predă bunurile uzufructuarului
renunțând la a proceda la o inventariere, nu se mai poate
dovedi ulterior starea bunurilor predate, așa încât la
încetarea uzufructului el va fi obligat să preia bunurile în
starea în care le-a adus proprietarul, fără a se putea invoca
un abuz de folosință.
 Obligația de a constitui garanție
Regula: - în lipsa unei stipulații contrare, uzufructuarul are
obligația de a depune o garanție pentru îndeplinirea obligațiilor
sale (art. 726 alin. (1) C.civ.)
Excepția:- sunt scutiți de obligația de a depune garanție:
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a) Uzufructuarul exonerat de această obligație de nudul
proprietar (art. 726 alin. (1) teza I C.civ.)
b) Vânzătorul și donatorul bunului care și-au rezervat
dreptul de uzufruct (art. 726 alin. (2) C.civ.).
Ipoteze speciale:
 În cazul în care uzufructuarul este scutit de garanție,
instanța, la cererea nudului proprietar, poate dispune
depunerea unei garanții sau luarea unei măsuri
conservatorii atunci când uzufructuarul, prin fapta sa ori
prin starea de insolvabilitate în care se află, pune în pericol
drepturile nudului proprietar (art. 726 alin. (3) C.civ.)
 În cazul în care uzufructuarul nu poate oferi o garanție,
instanța, la cererea nudului proprietar (art. 727alin. (1)
C.civ.):
1) Va numi un administrator al imobilelor,
aplicându-se regulile de la administrarea
bunurilor altuia (art. 792-857 C.civ.)
2) Va dispune ca fructele civile încasate și sumele
ce reprezintă contravaloarea fructelor naturale
și industriale percepute să fie depuse la o
instituție de credit aleasă de părți, uzufructuarul
urmând a încasa numai dobânzile aferente.
3) Prin excepție, uzufructuarul va putea cere să îi
fie lăsate o parte dintre bunurile mobile
necesare folosinței sale sau familiei sale,
asumându-și obligația de a le restitui la
stingerea uzufructului (art. 727 alin. (3) C.civ.)
 Întârzierea în depunerea garanției nu afectează
dreptul uzufructuarului de a percepe fructele care i
se cuvin de la data constituirii uzufructului (art. 728
C.civ.)
c)Obligațiile uzufructuarului în timpul exercitării uzufructului
 Obligația de a folosi bunul ca un bun proprietar și potrivit destinaței
lor
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-uzufructuarul este obligat să se îngrijească de bunul dat în uzufruct la
fel ca un bun proprietar, ”ca un bun părinte de familie” (art. 713 alin. (1)
C.civ., art. 717 și urm. C.civ)
Observații:
Obligația de a folosi bunul ca ”un bonus pater familias” este fundamentul
criteriului abstract de apreciere a culpei uzufructuarului în cazul în care
nudul proprietar pretinde despăgubiri pentru daunele pe care le-a
suferit în timpul uzufructului.
-în exercitarea dreptului său, uzufructuarul este obligat să respecte și să
continue destinația dată bunurilor de nudul proprietar (art. 713 alin. (1)
C.civ.)
Excepție: cazul în care se asigură o creștere a valorii bunului sau cel
puțin nu se prejudiciază în niciun fel interesele proprietarului (art. 724
C.civ.)
 Obligația de a suporta reparațiile de întreținere și de a-l înștiința pe
proprietar despre necesitatea efectuării reparațiilor mari
- uzufructuarul este obligat se mențină lucrurile în bună stare,
-obligația presupune de asemenea și îndatorirea uzufructuarului de a
efectua reparațiile de întreținere (art. 729 alin (1) C.civ.)
-obligația de a-l înștiința pe nudul proprietar despre necesitatea
reparațiilor mari (art. 730 alin. (1) C.civ.)
-obligația de a efectua reparațiile mari, care în mod normal cad în sarcina
nudului proprietar, atunci când acestea sunt determinate de
neefectuarea reparațiilor de întreținere (art. 729 alin. (4) C.civ.)
 Obligația de a răspunde pentru prejudicii
-uzufructuarul este obligat să îl despăgubească pe nudul proprietar
pentru orice prejudiciu cauzat prin folosința necorespunzătoare a bunurilor
date în uzufruct (art. 725 C.civ.)
 Obligația de a suporta datoriile, sarcinile și cheltuielile privind
folosința bunului
-uzufructuarul suportă toate sarcinile și cheltuielile ocazionate de litigiile
privind folosirea bunului, culegerea fructelor ori încasarea veniturilor;
dacă bunul este asigurat, pe toată durata uzufructului primele de
asigurare sunt achitate de către uzufructuar (art. 733 C.civ.)
o În ipoteza în care bunul asigurat piere doar în parte,
indemnizația de asigurare va fi utilizată de proprietar va fi
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utilizată de către nudul proprietar pentru a repara bunul
dat în uzufruct.
o În ipoteza în care bunul asigurat piere total, prin efectul
subrogației reale cu titlu particular prevăzute de art. 748
alin (2) C.civ., uzufructul se va exercita asupra
indemnizației de asigurare.
-uzufructuarul legatar universal sau, după caz, cu titlu universal este obligat
să achite, în proporție cu obiectul uzufructului și fără niciun drept de restituire, legatele
cu titlu particular având ca obiect obligații de întreținere ori rente viagere (art. 743
alin. (3) C.civ.)
 Obligația de a-l înștiința pe nudul proprietar cu privire la orice
încălcare a dreptului de proprietate
-uzufructuarul are obligația de a-l informa pe nudul proprietar în
legătură cu orice uzurpare a fondului și orice contestare a dreptului de
proprietate, sub sancțiunea plății de daune interese (art. 734 C.civ.)
-dacă tulburarea vizează exclusiv folosința bunului, nu este necesară
introducerea nudului proprietar în cauză, uzufructuarul apărându-se
singur.
d) Obligațiile uzufructuarului la încetarea dreptului de uzufruct (lichidarea uzufructului)
Regula:
 La încetarea dreptului de uzufruct, uzufructuarul are obligația de a restitui
bunurile proprietarului în starea în care acestea se află la data stingerii
dezembrământului (art. 713 alin. (2) C.civ.)
Excepția:
 Cvasi-uzufructul, situație în care uzufructuarul va restitui bunuri de aceeași
calitate, cantitate și valoare cu cele primite sau, la alegerea proprietarului,
contravaloarea acestora la data stingerii uzufructului (art. 712 C.civ.)
 Ipoteza în care uzufructuarul a dispus de acele bunuri care, fără a fi
consumptibile, se uzează ca urmare a utilizării lor. În acest caz, uzufructuarul
va restitui valoarea pe care ar fi avut-o bunurile la data încetării uzufructului
(art. 713 alin. (3) C.civ.)
De reținut !
 Uzufructuarul va răspunde la despăgubiri pentru eventuala pieire sau
deteriorare a bunului din culpa sa, nu însă și din cauza vechimii acestuia sau
a unui caz fortuit (art. 731 C.civ.). În acest caz, uzufructuarul va răspunde
potrivit principiilor răspunderii civile delictuale (art. 1349 C.civ.)
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 Uzufructuarul rentei viagere este oblligat la restituirea veniturilor încasate
cu anticipație (art. 739 C.civ.)
 În lipsa de stipulație contrară, uzufructuarul unui fond de comerț nu poate
să dispună de bunurile ce îl compun; uzufructuarul care dispune de aceste
bunuri are obligația de a le înlocui cu altele similare și de valoare egală (art.
745 C.civ.)
Observații:
Art. 736 C.civ. instituie o obligație distinctă în sarcina uzufructuarului în ipoteza în care
uzufructul poartă asupra unei turme (universalitate de fapt)- și aceasta piere.
Potrivit textului legal, dacă turma dată în uzufruct a pierit în întregime din cauza neimputabile
uzufructuarului, acesta va fi ținut să restituie pieile animalelor ori valoarea acestora (pielea
animalului este considerată de Codul civil o parte a bunului, nu un fruct).
Dacă turma nu a pierit în întregime, uzufructuarul este obligat să înlocuiască animalele pierite
cu cele de prăsilă. Prin urmare, deși conform regulilor generale ale uzufructului prăsila animelelor
este considerată fruct și s-ar cuveni uzufructuarului, în ipoteza specială creionată de art. 736 C.civ.,
titularul dezmembrământului este obligat să introducă în turmă prăsila necesară refacerii turmei,
deoarece uzufructuarul are obligația de a menține universalitatea de fapt pentru a o restitui
proprietarului la încetarea uzufructului.
VI.

Drepturile și obligațiile nudului proprietar

VI.-1 Drepturile nudului proprietar .
4. Ca principiu general, drepturile nudului proprietar reprezintă concretizarea punerii în
valoare a prerogativelor dreptului de proprietate ce rămân asupra sa ulterior constituirii
uzufructului.
a) Dreptul nudului proprietar de a dispune de bun – nudul
proprietar beneficiază de atributul dispoziției materiale și juridice
asupra bunului.
a) Dispoziția juridică se exercită doar asupra nudei proprietăți (i.e. înstrăinare, grevare
cu sarcini -servituți- sau cu alte drepturi reale de garanție -ipotecă, gaj);
b) Dispoziția materială semnifică dreptul nudului proprietar de a percepe productele.
b) Dreptul nudului proprietar de a poseda bunul – nudul proprietar
păstrează prerogativa aproprierii și stăpânirii bunului, dar numai în
calitate de nud proprietar;
c) Dreptul de a-și asigura apărarea dreptului său de proprietate:
-acțiunea în revendicare,
-acțiunea negatorie,
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-acțiunile posesorii,
-acțiunea personale derivate din contractul de constituire a
uzufructului.
o dreptul de a cere încetarea uzufructului pentru abuz de
folosință (art. 747 C.civ.)
o dreptul de a cere respectarea modului normal de folosință
al bunului (art. 747 C. civ.)
VI.-2 Obligațiile nudului proprietar
a) Obligația generală a nudului proprietar de a nu face -manifestare a
obligației generale negative corelative dreptului de uzufruct, implică
obligația de a nu împiedica ori stânjeni exercițiul dreptului de uzufruct
b) Obligația de a suporta cheltuielile și sarcinile proprietății –
cheltuielile și sarcinile proprietății revin nudului proprietar. În ipoteza
în care sarcinile și cheltuielile proprietarului au fost suportate de către
uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora iar în
cazul în care uzufructul a fost constituit cu titlu oneros, nudul proprietar
datorează și dobânda legală (art. 735 C.civ.)
c) Obligația de a garanta pentru evicțiune și de a executa obligațiile
propter rem
 Nudul proprietar are obligația de a garanta pentru evicțiune:
o Când obligația de garantare rezultă din natura uzufructului (uzufruct
constituit cu titlu oneros prin intermediul unui contract de vânzare)
o Când proprietarul și-a asumat în mod expres obligația de garanție
pentru evicțiune.
b) nudul proprietar va executa obligațiile propter rem care sunt
atașate nudei proprietăți, deoarece obligațiile propter rem legate
de folosința bunului se vor transmite la uzufructuar.
d) Obligația de a restitui sumele avansate de uzufructuar
 În cazul în care uzufructuarul universal sau cu titlu universal achită datoriiile
aferente masei patrimoniale sau părții din masa patrimonială obiect al
uzufructului, nudul proprietar va trebui, la stingerea uzufructului, să restituie
sumele avansate de uzfructuar, fără a fi obligat la plata vreunei dobânzi (art.
743 alin. (1) C.civ.);
o în cazul în care uzufructuarul nu plătește acele datorii, nudul
proprietar poate, la alegere să le plătească el însuși sau să vândă
o parte suficientă din bunurile date în uzufruct (art. 743 alin. (2)
teza I C.civ.);
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o În cazul în care nudul proprietar plătește datoriile aferente masei
patrimoniale, uzufructuarul datorează dobânzi pe toată perioada
uzufructului (art. 743 alin. (2) teza II C.civ.)
Uzufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata datoriilor pentru
fondul care este ipotecat, iar dacă la va plăti, are acțiune contra nudului
proprietar (art. 732 C.civ.)
e) Obligația de a efectua reparațiile mari (art. 729, art. 730 C.civ.)
Reparațiile mari sunt în sarcina nudului proprietar (art. 729 alin. (2) C.civ.)
Sunt reparații mari acelea care au ca obiect o parte importantă din bun și care
implică o cheltuială excepțională, cu ar fi cele referitoare la consolidarea ori
reabilitarea construcțiilor privind structura de rezistență, zidurile interioare
și/sau exterioare, acoperișul, instalațile electrice, termice ori sanitare
aferente acestora, la înluciorea sau repararea motorului ori caroseriei unui
automobil sau a unui sistem electronic în ansamblul său (art. 729 alin. (2)
C.civ.
Atunci când nudul poprietar nu efectuează la timp reparațiile mari,
uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa (după ce l-a înștiințat pe nudul
proprietar de necesitatea acestor reparații – n.a.), nudul proprietar fiind
obligat să restituie contravaloarea lor până la sfârșitul anului, actualizată la
data plății (art 730 alin. (2) C.civ.)
Nudul proprietar nu poate fi obligat pe cale silită să realizeze reparațiile mari.
Dacă bunul s-a distrus datorită vechimii sau cazului fortuit, nici uzufructuarul,
nici nudul proprietar nu sunt obligați să reconstruiască bunul (art. 731 C.civ.)

Observații
Interpretarea texelor legale (art. 729 , art. 730 si art. 731 C.civ) pot crea dificultăți în stabilirea
obligației nudului proprietar de a întreprinde reparațiile mari. Conform unor opinii, art. 729 alin (1)
C.civ. a fost interpretat în sensul că se lasă posibilitatea reparării nudului proprietar, fără însă a-i crea
o obligație.
Având în vedere că, de cele mai multe ori, distrugera cuaztă de vechime putea fi evitată prin
lucrări de consolidare ori reabilitare a construcțiilor sau bunurilor mobile în ceea ce privește sfera
cuprinsă în conceptul reparațiilor majore, se poate susține că distrugerea bunului este concesința
neefectuării reparațiilor mari. În aceste condiții, nudul proprietar va trebui să dovedească fie faptul
că bunul s-a distrus din cauza vechimii, deși reparațiile mari au fost efectuate, fie că nu a fost înștiințat
de către uzufructuar cu privire la ncesitatea efectuării reparațiilor mari.
d) Drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului
proprietar în unele situații speciale (când obiectul uzufructului
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îl reprezintă creanțele, rentele viagere, fondul de comerț și
valorile mobiliare).
 În cazul uzufructului asupra unei creanțe (art. 738 C.civ.),
uzufructuarul are dreptul să încaseze capitalul, să perceapă
dobânzile creanței și să îndeplinească toate actele necesare
pentru conservarea sau încasarea dobânzilor; Titularul dreptului
de creanță poate face toate actele de dispoziție care nu aduc
atingere dreptului uzufructuarului.
 După încasarea creanței, uzufructul continuă asupra capitalului,
cu obligația uzufructuarului de a-l restitui la stingerea
uzufructului către creditor. Uzufructuarul suportă toate
cheltuielile și sarcinile referitoare la dobânzi.
 În cazul uzufructului asupra unei rente viagere, titularul are
dreptul să perceapă pe toată durata uzufructului, veniturile
dobândite zi cu zi (art. 739 C.civ. raportat la art. 711 C.civ-fructele
civile). Uzufructuarul va fi obligat doar la restituirea sumelor
însasate cu anticipație.
 În ipoteza în care obiectul uzufructului este format din valori
mobiliare, uzufructuarul are dreptul la a-și exercita uzufructul
asupra sporului de capital realizat de nudul proprietar. Dacă
nudul proprietar își cedează dreptul său, bunul dobândit în urma
înstrăinării este predat uzufructuarului care va da socoteală la
sfârșitul uzufructului (art. 740 C.civ.)
 Dreptul de vot aferent unei acțiuni sau alte valori mobiliare (e.g.
parte socială), unei părți indivize, unei cote părți din dreptul de
proprietate sau oricărui alt bun aparține uzufructuarului (art. 741
alin. (1) C.civ.). Cu toate acestea, aparține nudului proprietar votul
care are ca efect modificarea substanței bunului principal (e.g.
capitalul social sau bunul deținut în coproprietate), sau
schimbarea destinației acelui bun, ori încetarea societății,
reorganizarea ori încetarea persoanei juridice sau, după caz, a
unei întreprinderi (art. 741 alin. (2) C.civ.. Repartizarea
exercitării dreptului de vot în alte condiții decât cele prevăzute
expres la alin. (1) și (2) nu este opozabilă terților, afară de cazul
în care aceștia au cunoscut-o în mod expres (art. 741 alin. (3) C.
civ.
 În cazul fondului de comerț (care reprezintă o universalitate de
fapt afectată de un profesionist pentru desfășurarea activității
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sale ce conține bunuri corporale -materia primă, mărfurile,
mijloacele fixe- și incorporale -clientela, firma, vadul comercial,
brevetele de invenții, etc-), uzufructuarul nu poate, în lipsa unei
stipulații contrare, să dispună de bunurile ce îl compun. În situația
în care dispune de aceste bunuri, uzufructuarul are obligația de a
le înlocui cu altele similare și de valoare egală (art. 745 C.civ.)
VII.

Stingerea uzufructului
Cazurile principale de stingere a uzufructului:
1. Moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalității
juridice a uzufructuarului , chiar dacă termenul pentru care a fost
constituit dreptul de uzufruct nu s-a împlinit (art. 746 alin. (1) lit. a) C.civ.,
art. 746 alin (2) C.civ.)
2. Ajungerea la termen (art. 746 alin (1) lit. b) C.civ.)
3. Consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar și de nud proprietar se
întrunesc în aceeași persoană (art. 746 alin (1) lit. c) C.civ.
4. Renunțarea la uzufruct, care trebuie să îmbrace forma actului autentic în
cazul uzufructului având ca obiect bunuri imobile înscrise în cartea funciară
(art. 746 alin (1) lit. d) C.civ., art. 746 alin. (3) C.Civ.)
5. Neuzul timp de 10 ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului
asupra unei creanțe (art. 746 alin (1) lit. e) C.civ.). Dispozițiile art. 746 alin
(1) lit. e) C.civ. se aplică doar drepturilor de uzufruct constituite ulterior
intrării în vigoare a noului Cod civil (art. 72 LPA).
Cazurile specifice de stingere a uzufructului:
1. Stingerea uzufructului în cazul abuzului de folosință din partea
uzufructuarului (art. 747 C.civ.)
 Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când
uzufructuarul abuzează de folosința bunului, îi aduce stricăciuni sau
îl lasă să se degradeze (art. 747 alin (1) C.civ.). Uzufructuarul nu se
comportă ca un ”bonus et vigilens pater familias”.
 Instanța poate să dispună, după împrejurări, fie stingerea
uzufructului, fie preluarea folosinței bunului de către nudul
proprietar, cu obligarea acestuia de a plăti uzufructuarului o rentă pe
durata uzufructului (art 747 alin. (3) teza I C.civ.)
 Când bunul dat în uzufruct este imobil, pentru garantarea rentei,
instanța poate dispune înscrierea unei ipoteci în cartea funciară (art
747 alin. (3) teza II C.civ.).
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 Creditorii uzufructuarului pot interveni în proces pentru a-și
conserva drepturile. Totodată, creditorii se pot angaja să repare
stricăciunile și pot oferi garanții pentru viitor. (art 747 alin. (2) C.civ.)
 Dispozițiile privind stingerea uzufructului pentru abuz de folosință
sunt aplicabile și în cazul uzufructului constituit anterior intrării în
vigoare a Noului Cod civil, dacă abuzul de folosință este săvârșit
ulterior acestei date (art. 73 LPA).
De reținut! Nu poate exista abuz de folosință în cazul cvasi-uzufructului
pentur că uzufructuarul are dreptul d edispoziție asupra bunurilor
consumptibile, putând să le consume. Mai mult, genera non pereunt, prin
urmare uzufructuarul va fi obligat în orice situație să restiuie bunuri de
aceeași cantitate, calitate și valoare.
2. Stingerea uzufructului prin pieirea bunului:
 Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime
dintr-un caz fortuit. Când bunul a fost distrus în parte, uzufructul va
continua asupra părții rămase (art. 748 alin.(1) C.civ.
 În toate cazurile, uzufructul continuă asupra despăgubirii plătite de
terț sau, după, caz, asupra indemnizației de asigurare, dacă aceasta
nu este folosită pentru repararea bunului, regulile cvasi-uzufructului
fiind aplicabile în mod corespunzător (art. 748 alin. (2) C.civ., art. 712
C.Civ.)
3. Stingerea uzufructului rezultate ca urmare a aplicării unor principii
generale ale dreptului.
 Desființarea pe orice cale (nulitate relativă, nulitate absolută,
rezoluțiune) a actului prin care s-a constituit dreptul de uzufruct,
în măsura în care nu ar fi incidentă o excepție de la aplicarea
principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis).
 Desființarea cu caracter retroactiv a titlului de proprietate a celui
care a constituit uzufructul (cu excepția cazului în care sunt
îndeplinite condițiile de invocare a uzucapiunii imobiliare
tabulare sau a uzucapiunii mobiliare de către uzufructuar.
Teoretic, nu se stinge uzufructul dacă se invocă și uzucapiunea
imobiliară extratabulară6).
 Uzucaparea sau dobândirea cu bună-credință a dreptului de
proprietate de către un terț.

6

A se vedea supra.
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 Încetarea superficiei prin expirarea termenului sau prin pieirea
construcției, în ipoteza în care dreptul de uzufruct a fost constituit
de către superficiar, în absența unei înțelegeri contrare încheiate
cu proprietarul terenului (art. 699 alin. (3) fraza I C.civ. , art. 701
alin (1) C.civ.)
 Exproprierea terenului pentru cauză de utilitate publică (art. 28
alin. (3) din Legea nr. 33/1994).
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II.
FIDUCIA
Sediul materiei:
-Cartea a III-a, titlul IV, art. 773-791 C.civ.
-Cartea I, Titlul I, art.31 alin.(3) C.civ.
Prevederi conexe:
Art.1 alin. (1) lit. e), art. 1 alin. (3), art. 34 alin. (6) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național
de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele
măsuri privind autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții
Reale Mobiliare
Art. 7 pct. 42, art. 30, art. 63, art. 488 din Legea nr.227/2015, Codul Fiscal.
I.Noțiune:
Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai multi constituitori transferă drepturi
reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea
drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai multi fiduciari care le exercită cu un scop
determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă
patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor (art.
773 C.civ.)
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!!De reținut:
 Fiducia este o operație juridică contractuală complexă ce comportă mai multe etape:
transferul de drepturi patrimoniale (sau a unei mase patrimoniale) de la constituitor către
fiduciar, exercitarea acestor drepturi de către fiduciar și transferul profitului cules din
exercitarea acestor drepturi către beneficiar.
 Pot fi transmise prin fiducie drepturi reale, drepturi de creanță, bunuri imobile, bunuri mobile
corporale și/sau incorporale, prezente sau viitoare (i.e.creanțele viitoare)., universalități de
fapt și, într-o măsură mai mică, universalități de drept.
 Este de natura instituției fiduciei existența unui dublu transfer al drepturilor reale, primul în
puterea fiduciarului și al doilea în profitul beneficiarului.
Observații:
 Aparent, art. 773 C.Civ. consacră doar elemente de activ ca obiect al fiduciei (transferul unor
drepturi reale, de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de
asemenea drepturi). Considerăm că textul art. 773 C.Civil nu trebuie interpretat extensiv, doar
în litera lui, iar obiectul fiduciei nu îl reprezintă doar transferul unor drepturi reale, de
creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, ci
poate fi vorba despre o masă patrimonială formată atât din drepturi, cât și din obligații,
așa cum de altfel apare teza finală a acestui articol, coroborată cu prevederile art. 31 alin (1)
C.Civ. (patrimoniul include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani...), alin. (3)
C.Civ. , art. 32 alin. (1) (în caz de afectațiune, transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă
patrimonială în alta...), precum și textele art. 786 C.Civ., care prezintă soluția juridică aleasă în
ipoteza limitării răspunderii fiduciarului sau constituitorului în funcție de masa patrimonială
în discuție.
 Crearea unei mase patrimoniale de afectațiune este una dintre caracteristicile fiduciei și una
dintre consecințele scopului ei.
De reținut:
 Nici constituitorul, nici beneficiarul nu acționează prin intermediul fiduciarului.
 Fiduciarul este proprietar exclusiv, titular al unei mase patrimoniale, nu este un mandatar și
acționează în numele său propriu dar în interesul constituientului sau al beneficiarului.
Diferența este importantă, deoarece permite realizarea unei gestiuni mult mai dinamice decât
cea ce ar fi obținută printr-un contract de mandat. Nefiind mandatar, fiduciarul este la adăpost
de revocarea unilaterală și discreționară a sa de către constituitor.
 Nu pot fi transmise doar obligații prin intermediul fiduciei, întrucât constituitorul s-ar putea
degreva în totalitate de pasiv în dauna creditorilor.
Exemplu:
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Se poate crea o masă patrimonială de afectațiune ce să fie transmisă fiduciarului, în amonte de
masa patrimonială care rezultă din activitatea juridică a fiduciarului și care face parte din
structura fiduciei.
O posibilă misiune a fiduciarului, de exemplu al unei societăți de administrare a investițiilor, ar fi
constituirea unei mase patrimoniale în jurul unor creanțe (inițial pasivul reprezentat de datorii
depășește activul bunurilor sau creanțelor transferate) iar administrarea, investirea și creșterea
activului să aibă ca scop principal stingerea respectivelor datorii. O asemenea utilizare a trustului
este răspândită în sistemele common law și este cunoscută în mediul de afaceri ca o operațiune
de defeasance7.
Acest rezultat poate fi obținut prin convenția încheiată cu creditorii constituantului ale căror
creanțe sunt transmise în pasivul masei fiduciare prin care se stabilește că aceștia își vor limita
urmărirea doar la bunurile din masa patrimonială fiduciară (art.786 alin. (1) teza I C.civ, raportat
la ar. 2325 C.civ.)

II.Izvoarele fiduciei (art. 774 C.civ.):
 Legea;
 Contract încheiat în formă autentică.
!!De reținut:
 Contractul de fiducie încheiat în formă autentică trebuie să stabilească în mod expres
constituirea fiduciei și elementele solicitate, sub sancțiunea nulității absolute, de art.
779 C.civ.
III.Părțile contractului de fiducie:
A. Constituitorul:
 Orice persoană fizică sau juridică (art. 776 alin. (1) C.civ.);
 Constituitorul poate fi reprezentat, în absența unei stipulații contrare, de un terț
desemnat de către acesta să îi reprezinte interesele în exercitarea contractului
de fiducie și care să îi exercite drepturile născute din contractul de fiducie (art.
778 C.civ.)
B. Fiduciarul:
 Este o altă persoană decât constituitorul. Contractul de fiducie poate fi încheiat
cu mai mulți fiduciari ceea ce va crea între ei, în absența unei clauze contrare, o
coproprietate asupra masei patrimoniale fiduciare sau asupra bunurilor
fiduciare.

7

A se vedea infra.
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 Pot avea calitatea de fiduciari numai:
-instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor,
societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de
reasigurare legal înființate (art. 776 alin. (2) C.civ);
- notarii publici și avocații, indiferent de forma de organizare (art. 776 alin. (3)
C.civ.).
C. Beneficiarul:
 Este persoana în interesul căreia fiduciarul își exercită puterile și drepturile pe
perioada întregului contract.
 Poate fi : constituitorul, fiduciarul sau o terță persoană.
 Legea nu solicită nicio condiție specifică pentru întrunirea calității de beneficiar.
 Poate fi desemnată beneficiar orice persoană fizică sau juridică, născută sau
constituită.
 Numirea beneficiarului poate fi realizată prin contractul de fiducie în sine sau
ulterior, prin intermediul regulilor de desemnare conținute de contract și care
permit determinarea acestora.
 În ipoteza în care beneficiarul este o terță persoană, cât timp nu a acceptat
fiducia, contractul poate fi denunțat unilateral de către constituitor (art. 789
alin. (1) C.civ.
 După acceptarea de către beneficiar, contractul nu poate fi modificat sau
revocat de către părți ori unilateral de către constituitor decât cu acordul
beneficiarului sau, în absența acestuia, cu autorizarea instanței judecătorești
(art 789 alin. (2) C.civ.
!!Observații:
 art. 776 alin. (1) C. civ. nu stabilește nicio limită legală cu privire la sfera persoanelor
care pot avea calitatea de constituitor;
 calitatea de fiduciar o au profesioniștii stabiliți expres de prevederile art. 776 alin. (2)
și (3) C.civ.
 din ansamblul dispozițiilor legale și al interpretărilor doctrinare, rezultă că
constituitorul nu poate fi în același timp fiduciar și beneficiar în aceeași fiducie, chiar
dacă se circumscrie prevederilor art. 776 alin. (2) și (3) C.civ. Rațiunea rezidă în natura
contractuală a fiduciei, spre deosebire de trust, instituție proprie sistemului common
law, ce poate îmbrăca și forma actului unilateral.
IV.Conținutul contractului de fiducie (art. 779 C.civ.):
Contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute:
 Drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale
transferate;
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 Durata transferului, care nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii
sale;
 Identitatea constituitorului sau a constituitorilor;
 Identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;
 Identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puțin regulile care permit
determinarea acestora;
 Scopul fiduciei;
 Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului ori ale fiduciarilor.
V.Obiectul contractului de fiducie:
Contractul de fiducie are ca obiect transferul de drepturi reale, drepturi de creanță, garanții
ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare stabilind
proprietarului fiduciar un scop determinat în exercitarea drepturilor transferate.
VI. Modalitățile fiduciei:
Doctrina de inspirație franceză a decelat trei modalități principale de existență ale
fiduciei.
1. fiducia -gestiune – scopul general urmărit de către constituitor este acela de a încredința
fiduciarului sarcina conservării sau administrării unor drepturi, care vor fi plasate în
patrimoniul separat al acestuia din urmă. Constituitorul este de obicei beneficiarul fiduciei,
însă pot fi și terți desemnați beneficiari.
Exemplu: constituitorul A transmite fiduciarului B dreptul de proprietate asupra unor bunuri mobile
și imobile care produc fructe civile, cu sarcina lui B de a administra bunurile și a preda fructele
constituitorului A sau terțului C.
2. fiducia -garanție – scopul urmărit de constituitor este reglementarea situațiilor datoriilor
sale prin conservarea sau administrarea bunurilor de către fiduciar, în interesul său
propriu (dacă este creditor al constituitorului) sau în interesul unui terț creditor.
Exemplu:
1. garantarea unei creanțe. Constituitorul A transmite fiduciarului B dreptul de proprietate asupra
unui bun, garantând o creanță a fiduciarului împotriva sa. B devine beneficiarul fiduciei. În ipoteza
în care datoria nu este achitată, B devine proprietarul pur și simplu al bunului. În cazul în care
obligația de plată este executată și creanța stinsă, dreptul de proprietae asupra bunului va fi
retrocedat de fiduciarul creditor B către constituitorul A, care devine beneficiar.
2. curățarea pasivului. Constituitorul A transmite fiduciarului B bunuri asociindu-le cu obligații, cu
acordul creditorilor interesați. Misiunea fiduciarului B este de a exploata și a administra bunurile de
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așa manieră încât să obțină fructe ce vor dezinteresa creditorii. În această situație, fiducia servește
unei operațiuni de defeasance8.
3. fiducia-liberalitate – contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă prin el se
realizează o liberalitate indirectă în folosul beneficiarului (art. 775 C.civ.), legea
enumerând în mod limitativ liberalitățile: donația și testamentul în art. 984 alin. (2) C.civ.
considerăm că viziunea tripartită creată de doctrină este întrucâtva reducționistă prin
urmare Codul civil nu detaliază, pe bună dreptate, scopurile fiduciei. Cu excepția
fiduciei liberalitate (interzisă în cazul liberalității indirecte), părțile pot să își
imagineze orice modalități de utilizare pe care le pot extrage din faptul transmiterii
către fiduciar a proprietății unui bun într-un scop determinat.
VII. Înregistrarea fiscală. Opozabilitatea contractului de fiducie.
a)Înregistrarea fiscală (art. 780 C.civ.)
 Contractul de fiducie şi modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea
fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal
competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al
statului.
 Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt
înregistrate, în condiţiile prevăzute de lege, la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale competent pentru administrarea sumelor
datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află
imobilul, dispoziţiile de carte funciară rămânând aplicabile.
 Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este precizat chiar în
contractul de fiducie, trebuie să fie făcută, sub aceeaşi sancţiune, printr-un act scris
înregistrat în aceleaşi condiţii.
 Sancțiunea nerespectării dispozițiilor art. 780 alin (1), (2) și (3) C.civ., este
nulitatea absolută a contractului de fiducie și a modificărilor sale.
 Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesară îndeplinirea unor cerinţe
speciale de formă, se va încheia un act separat cu respectarea cerinţelor legale. În
aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea sancţiunilor administrative
prevăzute de lege.
b)Opozabilitatea fiduciei.
Legea subordonează opozabilitatea de cunoștința terților despre limitările cuprinse în
contractul fondator al fiduciei, însă, pentru a asigura această opozabilitate, se instituie o triplă
formulă de publicitate:
8

A se vedea supra.
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1) Înscrierea avizului de fiducie în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (art. 781
alin.(1) C. civ. modificat implicit prin prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 297 din 3
decembrie 2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor
şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare),
2) înscrierea drepturilor și garanțiilor reale imobiliare în cartea funciară –pentru fiecare
drept în parte – art.781 alin.(2) C. civ.,
3) posibilitatea fiduciarului, dacă însă nu îi este interzis prin contractul de fiducie, de a-și
exhiba calitatea (art. 782 C.civ.) față de terți în ipotezele în care acționează în contul masei
patrimoniale fiduciare sau când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a căror
transmitere este supusă publicității.
Observații:
 În realitate, menționarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a fiduciei are
un rol general de opozabilitate. În ceea ce privește însă drepturile și garanțiile reale
mobiliare sau alte drepturi a căror transmitere este supusă publicității, conținute de
masa patrimonială fiduciară, funcționează regulile de opozabilitate specifice (înscriere
în cartea funciară, înregistrarea electronică a tranzacțiilor bursiere în cazul
contractului de vânzare de acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
sau într-un sistem alternativ de tranzacţionare etc.)
 În ceea ce privește opozabilitatea fiduciei ca atare și a actelor fiduciarului față de terți,
art. 784 alin. (1) C.civ. stabilește că ”în raporturile cu terții, se consideră că fiduciarul
are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acționând ca un veritabil și
unic titlar al drepturilor în cauză, cu excepția cazului în care se dovedește că terții
aveau la cunoștință de limitarea acestor puteri”.
Legislație conexă:
Legea nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
Art. 1 alin. (1): În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
(...)
Lit.e) aviz de înscriere, după caz - avizul de ipotecă, avizul de fiducie, avizul specific, avizul de
ipotecă - creanţe securitizate, avizul ipotecă - obligaţiuni ipotecare;
(...)
Alin. (3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menţionare în Registru a fiduciei şi poate fi:
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1.avizul de fiducie iniţial;
2.avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;
3.avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;
4.avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial;
5.avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;
6.avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial;
7.avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conţinută în avizul de
fiducie.
Art. 34 alin. (6) Înscrierea în Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către
constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către
reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială,
atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere
prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.

VIII.Conținutul masei patrimoniale fiduciare:
Ca orice universalitate de drept, masa patrimonială fiduciară comportă: I) un activ și II) un
pasiv.
1.Activul fiduciar. Preluând textul legal, obiect al fiduciei îl reprezintă transferul unor
drepturi reale, de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea
drepturi. Pot fi drepturi de creanță, dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale asupra unuia
sau mai multor bunuri, drepturi de proprietate intelectuală, universalități de fapt, părți sociale sau
acțiuni, titluri de comerț etc. Bunurile pot rămâne aceleași pe întreaga perioadă a fiduciei sau pot fi
înstrăinate dacă valorificarea lor este în deplină concordanță cu scopul fiduciei sau este chiar acesta.
Activul fiduciei constă și în toate drepturile dobândite de fiduciar pentru masa fiduciară în
exercitarea fiduciei. Gestiunea fiduciei provoacă nașterea neîncetată a unor drepturi de creanță ( e.g.
născute din convenții, din prejudicii de natură delictuală sau contractuală suferite de fiducie, de fapte
juridice licite realizate în interesul ei) care se adaugă activelor preexistente .
De reținut ! Fructele obținute din exercitarea proprietății fiduciare se adugă masei
patrimoniale de afectațiune, deoarece bunurile frugifere provin din această masă și pentru că
principiul afectării exclude ieșirea automată a unor fructe sau producte din masa patrimonială
fiduciară. Prin urmare, fiduciarul dobândește fructele însă nu are vocația să le consume, fructele
capitalizându-se în lipsa unei stipulații contrare în patrimoniul fiduciar.
2.Pasivul fiduciar:
Datoriile contractate de fiduciar, născute în această masă patrimonială, reprezintă garanția
comună a creditorilor chirografari ai fiduciei asupra tuturor bunurilor fiduciei, mobile și imobile,
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prezente și viitoare (art. 2324 alin. (1) C.civ.) iar creditorii se vor îndrepta cu prioritate mai întâi
asupra bunurilor care fac obiectul masei patrimoniale a fiduciei (art. 2324 alin. (3) C.civ.)9.
! De reținut:
Patrimoniul fiduciei este afectat de regulă numai garanției comune a creditorilor masei
patrimoniale fiduciare, adică a creditorilor ale căror creanțe s-au născut din funcționarea acesteia, cu
excluderea creditorilor personali ai fiduciarului așa cum prevede art.786 C.civ, iar deschiderea unei
proceduri de insolvență asupra fiduciarului nu are efect asupra masei patrimoniale obiect a fiduciei
(art.785 C.civ.).
Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite de titularii de creanțe născut în
legătură cu aceste bunuri sau de creditorii constituitorului care au o garanție reală asupra bunurilor
acesteia și a cărui opozabilitate este dobândită anterior stabilirii fiduciei. Creditorii personali ai
constituitorului pot urmări bunurile supuse fiduciei în ipoteza în care, prin hotărâre judecătorească
definitivă, contractul de fiducie a fost, cu efect retroactiv, desființat (în urma admiterii unei acțiuni în
nulitate absolută, acțiuni în anulare sau în rezoluțiune) sau a devenit inopozabil (consecință a
admiterii unei acțiuni revocatorii –pauliene- potrivit art. 1562-1565 C.civ.).
IX.Proprietatea fiduciară.
Proprietatea fiduciară implică reducerea prerogativelor dreptului existent, fiind pur și simplu
o formă de proprietate modelată. Având etalon proprietatea pură și simplă care este absolută,
perpetuă și exclusivă, proprietatea fiduciară regăsește aceste caracteristici, subsumate misiunii
fiduciarului și limitărilor aduse de lege și de convenția părților în constituirea fiduciei.
! De reținut Putem denumi proprietatea fiduciară ca fiind o proprietate cu geometrie
variabilă. Ea este limitată, afectată unui scop, temporală și exclusivă.
Proprietate limitată
S-a afirmat că ”proprietatea fiduciară nu este la fel de deplină și întreagă precum dreptul de
proprietate pur și simplu. De la o proprietate absolută se trece la o proprietate atenuată și imperfectă” 10
Dreptul de proprietate este înțeles, ca un element atât de activ (din punct de vedere economic)
cât și de credit. Proprietarul are și beneficiază de atributele întregi ale dreptului său, posedând bunul
obiect al dreptului, utilizându-l și culegându-i fructele sau productele. El poate totodată să dispună
de bun după cum dorește, consumându-l, grevând dreptul de sarcini sau înstrăinându-l.
În schimb, proprietatea fiduciară nu este nici un element de activ, nici destinat creditului. În
lipsa unei convenții contrare, fiduciarul nu poate să își aproprieze fructele bunului sau bunurilor
aflate în masa patrimonială sau să profite de plus valoarea acesteia; proprietatea dobândită prin
intermediul fiduciei nu îi procură niciun venit, nici nu îi majorează patrimoniul.

9
10

M.Bouteille, Les Propriétés conditionnelles, Presses Universitaires D’ Aix-Marseille, 2008, p. 4
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Acest fapt se verifică în toate exprimările pe care doctrina le-a găsit fiduciei; în cazul fiduciei
–gestiune, plus valoarea rămâne constituentului sau beneficiarului; în cazul fiduciei-liberalitate, ea
trece beneficiarului; în cazul fiduciei –garanție, beneficiarul este creditorul creanței și nu titularul
proprietății fiduciare care, bineînțeles, garantează creanța însă fără a-i conferi un element de plusvaloare.
Proprietatea fiduciară, proprietate afectată scopului stabilit de constituitor
Proprietatea fiduciară este o proprietate afectată unui scop, o proprietate ”cu o finalitate dată”
adică o proprietate în care toate sau o parte dintre utilitățile pe care le comportă bunul obiect al
dreptului trebuie să fie aplicate fie în mod exclusiv, fie cu prioritate, unui scop care a fost determinat
deja de către proprietarul anterior, constituitorul.
Fiduciarul, în calitatea sa de titular al proprietății, este obligat să respecte finalitatea ce
grevează masa patrimonială transmisă sau bunul ut singuli predat. Spre deosebire de proprietarul
ordinar, titular al prerogativelor complete ale dreptului său (usus, fructus și abusus) pe care le poate
exercita în mod nestingherit și neîngrădit potrivit liberului său arbitru, fiduciarul nu poate utiliza
bunul lăsat în fiducie potrivit bunului său plac.
Afectarea proprietății constituie substanța însăși a transferului de drepturi propriu fiduciei;
proprietatea nu mai este un scop în sine ci un instrument de realizare a unui scop, stabilit prin
contractul de fiducie.
Asupra proprietății fiduciare operează o disociere între titularitatea dreptului de proprietate
și profitul acestui drept, prin realizarea unei repartizări între diferite persoane asupra controlului
drepturilor; o persoană (fiduciarul) exercită drepturile iar o altă persoană (constituient sau
beneficiar) va culege profitul tras din exercitarea acelor drepturi.
Găsim prin urmare o dublă perspectivă de aservire a dreptului de proprietate al fiduciarului:
-pe de o parte, fiduciarul poate fi privat de anumite prerogative atașate dreptului,
-pe de altă parte, prerogativele acordate fiduciarului trebuie să fie exercitate în scopul
realizării afectării.
Limitarea proprietății fiduciare este creată prin afectarea masei patrimoniale unui scop care
subsumă și orientează exercițiul general al fiduciei. Codul nu detaliază tipurile de misiuni care pot fi
astfel lăsate la latitudinea părților, singura exigență fiind o finalitate cerută fiduciarului (sub
sancțiunea nulității se cere enunțarea puterilor fiduciarului și a scopului fiduciei) și care să fie
compatibilă cu fiducia (și bineînțeles, să nu fie contrară ordinii publice și bunelor moravuri).
EXEMPLE:
Contractul de fiducie:
- poate prevedea soarta juridică a fructelor și remunerația fiduciarului.
-o eventuală clauză limitativă de răspundere a fiduciarului
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-sustragerea patrimoniului constituantului de la urmărirea silită a creditorilor fiduciari și
substituirea cu patrimoniul personal al fiduciarului;
-stabili încetarea contractului care ar putea avea loc în mod automat nu doar la expirarea termenului
ci la dispariția fiduciarului sau la renunțarea beneficiarului;
-poate stabili o clauză prin care, la dispariția unui fiduciar, masa patrimonială fiduciară să fie
transmisă de drept altui fiduciar determinat sau determinabil (de exemplu, în cazul unei preconizate
fuziuni sau divizări a fiduciarului sau a schimbării formei de exercitare a activității profesionale
pentru avocați sau notarii publici.
Proprietatea fiduciară este temporară prin esența și natura sa, caracterul limitat temporar
al existenței sale fiind dat nu numai de normele art. 779 lit. b) N.C.Civ.- durata transferului să nu
depășească 33 de ani- ci și de obligația fiduciarului de a preda masa patrimonială afectată fiduciei
către beneficiar; chiar și în ipoteza în care beneficiarul este fiduciarul însuși. Transferul trebuie
realizat ca o operațiune distinctă prin lichidarea masei patrimoniale (dacă datoriile fiduciei sunt
superioare activului masei patrimoniale) sau contopirea ei cu patrimoniul beneficiarului, după cum
prevede art. 791 N.C.Civ.
În celelalte forme ale fiduciei, temporarul este de asemenea prezent:
 în cazul fiduciei garanție, la expirarea termenului de executare a obligației principale,
proprietatea fiduciară se transformă în proprietate pură și simplă a creditorului;
 în ipoteza unei fiducii- gestiune aceasta va înceta la expirarea perioadei de gestionare,
 dacă ar fi posibilă o fiducie liberalitate, aceasta ar fi funcțională până la momentul
transferului către gratificat, chiar dacă acest transfer se realizează eșalonat.
Caracterul exclusiv al dreptului de proprietate se regăsește și în cazul proprietății
fiduciare. Proprietatea este exclusivă, în sensul că titularul dreptului de proprietate are puterea de
a interzice oricărei alte persoane stabilirea unei relații cu bunul, având totodată un monopol asupra
folosirii lui.
În toate tipurile de fiducie (fiducia-garanție, fiducia-liberalitate sau fiducia- gestiune), numai
fiduciarul poate să dispună de bun, care este sustras sferei de putere directe a constituientului sau a
beneficiarului.
X. Obligațiile fiduciarului, în calitate de titular al masei patrimoniale fiduciare:
Fiduciarul are limitate o parte din atributele dreptului de proprietate sau ale altor drepturi
reale transmise fiind debitorul obligației de a realiza scopul fiduciei.
Caracteristici care nu sunt compatibile cu proprietatea ordinară și care stabilesc obligații în
sarcina fiduciarului sunt:
(1) obligarea fiduciarului să dea socoteală de actele încheiate în timpul fiduciei.
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(2) fiduciarul răspunde în fața constituitorului, a reprezentanului constituitorului sau
a beneficiarului, la solicitarea acestora (art. 783 N.C.Civ.).
(3) obligația de loialitate, care presupune că fiduciarul este îndatorat să privilegieze
misiunea fiduciară față de interesul său personal;
(4) obligația de a acționa ”cu diligență, cu grijă și competență”.
XI. Consecințele nerespectării obligațiilor de către fiduciar
Dacă se constată că fiduciarul nu își îndeplinește obligațiile sau pune în pericol interesele care
i-au fost încredințate:
 poate răspunde în virtutea art. 788 N.C.Civ cu celelalte drepturi din patrimoniul său
(bineînțeles, cu excluderea masei patrimoniale unde a produs prejudiciul);
 poate fi chiar înlocuit pe cale judiciară, potrivit art. 789 N.C.Civ., la solicitarea
beneficiarului, a constituitorului sau a reprezentantului acestuia (numit în baza art.
778 N.C.Civ.).
 responsabilitatea fiduciarului poate fi angajată de beneficiarul fiduciei în baza
răspunderii civile contractuale pentru neexecutarea sau nerespectarea unor clauze
exprese stipulate în contractul de fiducie.
XII. Înlocuirea fiduciarului (art. 788 C.civ.)
 Dacă fiduciarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau pune în pericol interesele care i-au fost
încredinţate, constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul poate cere în justiţie
înlocuirea fiduciarului.
 Până la soluţionarea cererii de înlocuire, constituitorul, reprezentantul său sau, în lipsa
acestora, beneficiarul va numi un administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. În
cazul în care constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul desemnează concomitent un
administrator provizoriu, va prevala desemnarea făcută de constituitor ori de reprezentantul
său legal.
 Mandatul administratorului provizoriu încetează în momentul înlocuirii fiduciarului sau în
momentul respingerii definitive a cererii de înlocuire. Soluţionarea cererii de înlocuire a
fiduciarului se realizează de urgenţă şi cu precădere.
 Numirea noului fiduciar şi a administratorului provizoriu poate fi dispusă de instanţa de
judecată numai cu acordul acestora.
 În cazul în care instanţa de judecată a numit un nou fiduciar, acesta va avea toate drepturile şi
obligaţiile prevăzute în contractul de fiducie.
 Constituitorul, reprezentantul acestuia, noul fiduciar sau administratorul provizoriu poate să
înregistreze această modificare a fiduciei, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art.
780 şi 781. Înlocuirea fiduciarului se produce numai după această înregistrare.
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XIII.Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie. (Art. 789 C.civ.)
 Cât timp nu a fost acceptat de către beneficiar, contractul de fiducie poate fi denunţat
unilateral de către constituitor.
 După acceptarea de către beneficiar, contractul nu poate fi modificat sau revocat de către părţi
ori denunţat unilateral de către constituitor decât cu acordul beneficiarului sau, în absenţa
acestuia, cu autorizarea instanţei judecătoreşti.
XIV.Încetarea contractului de fiducie (Art. 790 C.civ)
 Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin realizarea scopului
urmărit când aceasta intervine înainte de împlinirea termenului.
 El încetează, de asemenea, în cazul în care toţi beneficiarii renunţă la fiducie, iar în contract
nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare într-o asemenea situaţie. Declaraţiile
de renunţare sunt supuse aceloraşi formalităţi de înregistrare ca şi contractul de fiducie.
Încetarea se produce la data finalizării formalităţilor de înregistrare pentru ultima declaraţie
de renunţare.
 Contractul de fiducie încetează şi în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii
insolvenţei împotriva fiduciarului sau în momentul în care se produc, potrivit legii, efectele
reorganizării persoanei juridice.
XV. Efectele încetării contractului de fiducie (Art. 791 C.civ.)
 Când contractul de fiducie încetează, masa patrimonială fiduciară existentă în acel moment se
transferă la beneficiar, iar în absenţa acestuia, la constituitor.
 Contopirea masei patrimoniale fiduciare în patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului
se va produce numai după plata datoriilor fiduciare.
Legislație conexă: Codul fiscal
Art. 30 Contracte de fiducie
(1)În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care
constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:
a)transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil
în înţelesul prezentului titlu;
b)fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va
transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din
administrarea patrimoniului conform contractului;
c)valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială fiduciară, preluată de fiduciar, este egală
cu valoarea fiscală pe care acestea au avut-o la constituitor;
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d)amortizarea fiscală pentru orice activ amortizabil prevăzut în masa patrimonială fiduciară se
determină în continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 28, care s-ar fi aplicat la
persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi avut loc.
(2)În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de
beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei
patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.
Bibliografie:
C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2015, pp. 1-22;
E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013, pp. 1-25;
I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013, pp. 1-32;
V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2017, pp. 3-30;
S. Van Erp, B. Akkermans, Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law, Hart
Publishing, Oxford, 2012, pp. 34-36;
Fr. Zenati-Castaing, Th. Revet, Les Biens, PUF, Paris, 2008, pp. 404-449.
Ch. Larroumet, Bl.Mallet-Bricourt, Traité de droit civil. Tome 2, Les biens, droits réels principaux, 6 ed, ed.Economica, Paris,
2019, p.198-202.
St.Swan, Trust Law în Ch. Von Barr, U.Drobnig (coord.) The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in
Europe. A comparitive Study, ed. Sellier, München, 2004, p.365-392.
J.H.Langbein, The Contractarian Basis of the Law of Trusts în Yale Law Journal, 1995, vol.105, p.669-672.
R.Constantinovici în Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, coordonatori Fl.Baias, E.Chelaru, R.Constantinovici, I.Macovei,
ed.CH Beck, București, 2012, p.822 și urm.
M.Bouteille, Les Propriétés conditionnelles, Presses Universitaires D’ Aix-Marseille, 2008, p.440-452.
F.Barrière, La réception du trust au travers de la fiducie, ed.Litec, Paris, 2004, nr.402-413.

III.
DOBÂNDIREA PROPRIETĂȚII MOBILIARE PRIN POSESIA DE BUNĂ CREDINȚĂ

Sediul materiei: Cartea a III-a, Titlul VIII, Capitolul III Secțiunea 3, art. 935-938, C.civ., art. 940
C.civ.
Legislație conexă: art. 1909-1910 C.civ. (1864).
I. Introducere: Unul dintre cele mai importante efecte ale posesiei în general este îl constituie
dobândirea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale. Detaliind, funcția primordială a
posesiei este dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor corporale mobiliare.
Art. 937 alin. (1) C.civ. reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate (sau a altor
drepturi reale) ca rezultat al unui fapt juridic complex de care norma legală leagă efecte achizitive de
proprietate.
Condiții esențiale: Pentru a fi aplicabile prevederile legale privind dobândirea proprietății
asupra bunurilor mobile prin faptul posesiei, trebuie să ne găsim în prezența unui posesor de bună-
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credință asupra unui bun mobil dobândit în urma unui act translativ de proprietate încheiat cu un
non dominus.
Premiza: Art. 937 C.civ. presupune că proprietarul veritabil al unui bun mobil introduce o
acțiune în revendicare a bunului al cărei posesie a pierdut-o în mâinile unui terț, pârât în procesul în
revendicare, care posedă după ce l-a dobândit cu bună-credință de la un intermediar neproprietar.
II.Fundamentul : Regula prevăzută de art. 937 C.civ. prezintă o dublă derogare față de
principiile nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nimeni nu poate transfera mai
multe drepturi decât are), respectiv resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (desființarea actului
subsecvent ca urmare a desființării actului inițial), întemeiată pe două argumente principale:
- Este expresia juridică a unei necesități economice primordiale, cu scopul de a
justifica și asigura securitatea circulației juridice mobiliare: deoarece este foarte
dificilă verificarea titlurilor transmițătorilor, a admite acțiunea în revendicare ori de câte
ori s-ar constata că titlul transmițătorului nu este valabil sau este inexistent ar semnifica
punerea în pericol a înseși siguranței raporturilor civile în materie mobiliară.
- Este justificată prin argumente de echitate. Astfel, în ipotezele reglementate de art.
937 alin. (1) C.civ, respectiv art. 937 alin. (2) C.civ., legea trebuie să aleagă, pe de o parte,
între proprietarul neglijent care a încredințat bunul unei persoane care i-a înșelat
încrederea, respectiv proprietarul care a răms lipsit de posesia bunului mai mult de trei
ani (de cele mai multe ori din cauza pasivității sale), și pe de altă parte între posesorul care
a fost de bună-credință la momentul dobândirii bunului. Fundamentul echității face ca
leguitorul să recunoască posesorului calitatea de proprietar.
De reținut!
 Legea instituie în favoarea oricărui posesor al bunurilor o prezumție de proprietate,
(art. 919 alin. (3) teza I C.civ.) (”până la proba contrară, posesorul este considerat
proprietar, cu excepția imobilelor înscrise în cartea funciară”) care se circumscrie
bunurilor mobile prin prezumția de existență a titlului de proprietate (art. 935 C.civ.)
iar în favoarea posesorului de bună credință asupra unui bun mobil se prevede
prezumția de opozabilitate față de terți a titlului de dobândire (art. 936 C.Civ).
 În art. 937 C.civ. sunt reglementate două moduri de dobândire a proprietății asupra
unui bun mobil11.
 Dispozițiile art. 935-938 C.civ. stipulează o funcție achizitivă a posesiei, o funcție de
publicitate (opozabilitate) și o funcție probatorie în materie mobiliară.
 !!!! Protecția legală nu acoperă decât posesia utilă și de bună credință.

11

A se vedea infra. VI, respectiv VII și VIII.
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 Titlu care provine de la un neproprietar nu se validează prin faptul posesiei, ci se
alătură posesiei reale și utile și, împreună cu buna-credință a posesorului, creează
premisele invocării efectului achizitiv de proprietate.
 Momentul dobândirii proprietății este cel al intrării bunului în posesia efectivă, însă
numai cu îndeplinirea concomitentă a celorlalte elemente ce caracterizează faptul
juridic complex: existența titlului oneros, caracterul real și util al posesiei și bunacredință a posesorului.
Observații:
Modul de dobândire a proprietății mobiliare prevăzut de art. 937 C.civ. are limite, fiind
o excepție de strictă interpretare, neputând face abstracție de circumstanțele în care
adevăratul proprietar este deposedat de bun.
III.Prezumțiile create de posesia de bună credință:
1. Buna credință se prezumă până la proba contrară (art. 14 alin. (2), art. 938
C.Civ.)
 Este de bună-credinţă posesorul care nu cunoştea şi nici nu trebuia, după
împrejurări, să cunoască lipsa calităţii de proprietar a înstrăinătorului.
 Buna-credinţă trebuie să existe la data intrării în posesia efectivă a
bunului.
 Buna-credință se prezumă până la proba contrară.
2. Prezumția legală de existență a titlului de proprietate (art. 935 C.civ.)
 Oricine se află la un moment dat în posesia unui bun mobil este prezumat că
are un titlu de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunului (art. 935
C.civ.)
 Legea instituie o prezumție legată de titlul de proprietate adică norma legală
prezumă existența unui act juridic translativ sau constitutiv de drept real ce
constituie temeiul posesiei.
 Ipoteza avută în vedere este aceea în care dobânditorul unui bun mobil nu
poate face dovada actului juridic de dobândire, chiar în raport cu
transmițătorul bunului, tocmai din cauza specificului circulației juridice a
bunurilor mobile,
 Prezumția existenței titlului de proprietate asupra bunului creează
dobânditorului o situație favorabilă sub aspect probatoriu deoarece acesta
o poate invoca în calitatea sa de pârât în cadrul unei acțiuni în restituirea
bunului, promovată de adevăratul proprietar sau chiar de transmițătorul
bunului, dacă este un non dominus.
 Pentru ca prezumția să producă efecte, este necesar ca cel în favoarea căruia
funcționează se fie posesor (posesie utilă și reală) și nu detentor precar.
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 Posesia trebuie să fie reală în persoana pârâtului în momentul introducerii
acțiunii în revendicare.
 Posesia trebuie să fie utilă în momentul introducerii acțiunii în revendicare,
deoarece acestea este momentul în care pârâtul invocă prezumția de titlu de
proprietate
 Chiar dacă posesorul nu prezintă niciun înscris sau nu produce altă probă cu
privire la existența dreptului său de proprietate, norma legală prezumă că
posesia sa valorează titlu de proprietate, adică face prin ea însăși dovada
existenței unui titlu de proprietate valabil, indiferent de caracterul său
oneros sau gratuit.
 este prima accepțiune a adagiului ”en fait des meubles, la possession vaut
titre”.
 este o prezumție relativă, putând fi răsturnată de adevăratul proprietar care
are posibilitatea să dovedească reaua-credință a posesorului recurgând în
acest scop la orice mijloc de probă.
3. Prezumția de publicitate a titlului de proprieate ( art. 936 C. civ.)
 Posesia de bună credință a bunului mobil asigură opozabilitatea față de terți
a actelor juridice constitutive sau translative de drepturi reale, cu excepția
cazurilor prevăzute de lege.
 De prezumția de publicitate beneficiază doar posesorul de bună-credință
 Titlul posesorului de rea-credință nu este opozabil terților sau adevăratului
proprietar. Titlul nu va putea fi invocat de posesorul de rea-credință
împotriva adevăratului proprietar într-o acțiune în revendicare, posesorul
putând paraliza această acțiunea doar prin efectele uzucapiunii mobiliare în
condițiile unei posesii reale și utile de 10 ani (art. 939 C.civ.)
 Sunt exceptate de la incidența acestei prezumții bunurile mobile care sunt
supuse unui regim de înmatriculare (automobile, nave, aeronave)
 Prezumția de publicitate a posesiei operează în toate situațiile în care cel
care are calitatea de proprietar al bunului mobil îl înstrăinează către
dobânditori succesivi, fiind preferat dobânditorul căruia i s-a predat mai
întâi posesia bunului.
 Prezumția de publicitate a posesiei în materie mobiliară are în vedere
posesia reală, nu posesia exercitată corpore alieno.
De reținut!
În cazul în care prezumțiile de existență a titlului, de opozabilitate/publicitate
a titlului și, implicit, de bună-credință a posesorului nu au putut fi răsturnate,
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este asigurat cadrul în care intervine funcția achizitivă de proprietate a
posesiei.
Cel care posedă de bună-credință un bun mobil poate invoca în favoarea sa
beneficiul dobânditrii dreptului de proprietate, dar nu poate fi obligat,
împotriva voinței sale, să dobândească acest drept.
IV. 1. Bunurile care pot fi dobândite prin posesia de bună credință
 bunurile mobile susceptibile de a fi posedate în mod real, mai precis
bunurile corporale, individual determinate,
 potrivit art. 940 C.civ., pot fi dobândite prin posesia de bună credință
titlurilor la purtător, în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel.
 bunurile aflate în proprietate privată (bunurile aflate în proprietatea publică
nu se află în circuitul civil).
2.Bunurile care nu pot fi dobândite prin posesia de bună credință
 bunurile de gen, neindividualizate
 bunurile incorporale,
 universalitățile de drept și universalitățile de fapt
 bunurile mobile accesorii unui bun imobil (deoarece, prin intermediul
accesorialității, acestor bunuri li se aplică regimul juridic al bunurilor
imobile)
Observație: În situația titlurilor la purtător, creanța dobândește corporalitate prin faptul
înscrierii în titlu. Textul art. 940 C.civ.reprezintă o excepție prevăzută expres de la dispozițiile legale
care prevăd că dobândirea proprietății mobiliare prin bună credință nu se aplică bunurilor
incorporale.
V. Drepturile reale cu privire la care se aplică dispozițiile art. 937 C.civ.
 dreptul de proprietate
 dreptul de uzufruct sau dreptul de uz asupra bunurilor mobile.
 Art. 937 alin. (5) C.civ. ” dispozițiile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător și în legătură cu dobândirea dreptului de uzufruct și a dreptului de
uz asupra unui bun mobil”.
VI.Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună credință în ipoteza
prevăzută de art. 937 alin. (1) C.civ.
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Premisa: Proprietarul se desesizează de bunul mobil în mod voluntar, încredințându-l unui detentor
precar iar acesta înstrăinează bunul cu titlu oneros unui dobânditor de bună-credință, care a intrat
în posesia efectivă a bunului.
Textul legal:
”Persoana care, cu bună-credinţă, încheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu
oneros având ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din momentul luării sale în posesie
efectivă”.
Efectul: posesorul care întrunește condițiile stabilite de textul legal, privitoare la dobândirea
bunului, la posesie și la buna-credință, beneficiază de prezumția legală absolută de proprietate, cu
efectul respingerii acțiunii în revendicare mobiliară; modul de dobândire a proprietății prin
modalitatea stabilită de art. 937 alin. (1) C.civ. este preferabil oricărui alt mod de dobândire a
dreptului de proprietate mobiliară.
Condiții de existență:
1. Proprietarul s-a desesizat voluntar de bunul său:
 Dacă bunul mobil se află încă în posesia detentorului, acesta, fiind ținut de obligația
contractuală de a restitui bunul, nu se poate prevala de art. 937 alin. (1) C.civ.,
proprietarul având împotriva detentorului precar atât o acțiune personală în
restituire derivată din contract, cât și o acțiune în revendicare mobiliară (ce poate
fi introdusă din momentul în care detentorul a pierdut temeiul juridic care justifica
deținerea bunului).
 Dacă proprietarul nu s-a desesizat de bunăvoie de bun, ci i-a fost furat sau a pierdut
bunul, nu se vor aplica prevederile art. 937 alin. (1) C.civ.
 În ipoteza în care terțul de bună-credință a dobândit bunul printr-un act cu titlu
gratuit, art. 937 alin.(1) C.civ. nu se aplică, pentru că nu mai există rațiunea
preferării terțului de bună-credință (care acționează certat de lucro captando, în
scopul păstrării unui câștig) lipsei de prevedere a proprietarului (care acționează
certat de damno vitando, în scopul evitării unei pierderi patrimoniale).
 În situația în care terțul a dobândit bunul mobil de la adevăratul proprietar nu se
va mai invoca dispozițiile art. 937 alin (1) C.civ deoarece temeiul dobândirii
dreptului de proprietate îl constiuie însuși actul juridic încheiat cu proprietarul.
 În condițiile invocării de către terțul dobânditor cu titlu oneros de bună-credință a
proprietății asupra bunului mobil pe care îl are în posesie efectivă, proprietarul are
deschisă față de detentor calea unei acțiuni în despăgubire.
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Exemplu: Proprietarul A împrumută o carte lui B. B o vinde lui C, de bună-credință, care intră în
posesia cărții. O acțiune în revendicare a lui A contra lui C va fi respinsă prin dobndirea calității
de proprietar al lui C în virtutea prezumției legale absolute prevăzută de art. 937 alin. (1) C.civ.
2. Terțul dobânditor să fie de bună-credință
 Este de bună-credinţă posesorul care nu cunoştea şi nici nu trebuia, după
împrejurări, să cunoască lipsa calităţii de proprietar a înstrăinătorului (art. 938 alin
(1) C.civ.
 Buna-credinţă trebuie să existe la data intrării în posesia efectivă a bunului (art.
938 alin. (2) C.civ.). Este irelevant dacă posesorul află, ulterior intării în posesie, că
titlul său de proprietate provine de la un neproprietar (mala fides superveniens non
nocet).
3. Non dominus să transfere cu titlu oneros bunul mobil către terț
 Posesorul să dobândească bunul de la un non domino în baza unui titlu oneros,
cum ar fi vânzarea sau schimbul.
 Actul juridic oneros să transmită cu titlu
 Non dominus poate fi atât un detentor precar cât și un posesor de rea-credință,
 Justul titlu este actul translativ de proprietate sau constitutiv de alte drepturi
reale (uzufruct, uz) care emană de la o altă persoană decât adevăratul
proprietar.
 Potrivit art. 937 alin . (1) C.civ., justul titlu este un element autonom, separat de
buna credință, prin urmare un titlu putativ sau neexistent nu poate duce, în
condițiile existenței bunei-credințe a terțului, la posibilitatea invocării
dobândirii dreptului de proprietate de către acesta.
De reținut !
 Alături de buna-credință însă separat de aceasta, pentru a putea fi aplicat art. 937 alin
(1) C.civ., este absolut necesară prezența justului titlu, care trebuie să aibă o existență
reală, dar care este însă prezumat, așa cum prevede expres art. 935 C.civ.
 Spre deosebire de titlul putativ, eroarea nu poartă asupra propriului titlu, ci asupra
calității de proprietar a înstrăinătorului.
 Buna-credință nu poate exista în absența justului titlu în cazul aplicării art. 937 alin.
(1) C.civ)-dobândirea proprietății-, ci poate exista separat de justul titlu în ipoteza
dobândirii proprietății fructelor bunului mobil (art. 948 C.civ.)
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În cazul prevăzut de art. 937 alin. (1) C.civ. posesorul are un titlu de proprietate ca
negotium iuris (indiferent dacă există sau nu un înscris constatator al operațiunii
translative de proprietate), iar el ignoră faptul că bunul provine de la un non dominus.

Exemplu: Dacă detentorul a transmis terțului posesor numai detenția și folosința bunului în
temeiul unui raport juridic netranslativ de proprietate (depozit, închiriere, comodat) iar
acesta din urmă crede că i s-a transmis dreptul de proprietate, suntem în prezența unei error
in negotio (eroare asupra naturii juridice a actului).
4. Posesia să fie reală și utilă
 Proprietatea asupra bunului se dobândește în momentul în care terțul ia bunul
în posesie efectivă, trebuind să fie întrunite ambele elemente ale posesiei
(corpus și animus sibi habendi).
 Caracterul util al posesiei semnifică faptul că aceasta trebuie să fie neviciată,
adică publică și pașnică.
 Nu se poate invoca împotriva posesorului viciul discontinuității, deoarece nu se
cere o anumită durată a posesiei.
VII. Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună credință în ipoteza
prevăzută de art. 937 alin. (2) C.civ.
Premisa: Proprietarul s-a desesizat involuntar de bun, adică nu l-a transmis în mod voluntar
altei persoane, ci bunul i-a fost furat sau l-a pierdut.
Textul legal:
”Cu toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la posesorul de bună-credinţă, dacă
acţiunea este intentată, sub sancţiunea decăderii, în termen de 3 ani de la data la care proprietarul a
pierdut stăpânirea materială a bunului”.
Efectul: posesorul care întrunește condițiile stabilite de textul legal, privitoare la dobândirea
bunului, la posesie, la buna-credință, beneficiază de dobândirea proprietății doar după trecerea a 3
ani de la data la care proprietarul a pierdut stăpânirea asupra bunului, cu efectul respingerii acțiunii
în revendicare mobiliară dacă aceasta nu a fost introdusă de adevăratul propretar în termenul
prevăzut expres de art. 937 alin. (2) C.civ.; doar în această situație, procedeul de dobândire a
proprietății prin modalitatea stabilită de art. 937 alin. (2) C.civ. este preferabil oricărui alt mod de
dobândire a dreptului de proprietate mobiliară.
Condiții speciale de aplicare a art. 937 alin. (2) C.civ.
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1. Terțul dobândește bunul de la hoț, uzurpator sau de la găsitor
 Trebuie avute în vedere situațiile în care terțul dobândește bunul nu numai
de la hoț sau găsitor, ci de la orice uzurpator al posesiei altuia, cum ar fi
piratul sau tâlharul, sau de la o altă persoană care, la rândul ei, a dobândit
bunul cu rea-credință de la hoț sau găsitor.
 Având în vedere textul limitativ al art. 937 alin. (2) C.civ. nu se încadrează în
această situație pierderea bunului ca urmare a unor infracțiuni cum ar fi
înșelăciunea, abuzul de încredere.
 Nu prezintă interes dacă pierderea bunului mobil a fost urmare a neglijenței
proprietarului sau a a cazului fortuit;
2. Acțiunea în revendicare promovată de adevăratul proprietar nu a fost
introdusă împotriva terțului posesor de bună-credință într-un termen de 3
ani de la data pierderii sau furtului bunului mobil
 Termenul de 3 ani este considerat un termen de decădere
 Neintroducerea cererii de chemare în judecată în termenul de 3 ani are
ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra bunului mobil
(neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului de decăderea
atrage pierderea lui -art. 2545 alin. (2) C.civ.)
 Până la împlinirea termenului de 3 ani, proprietarul își păstrează dreptul
său iar posesorul de bună- credință nu dobândește încă dreptul de
proprietate.
 Îndeplinirea cerințelor referitoare la posesie (caracterul real, utilitatea,
buna-credință și justul titlu) se apreciază în raport cu momentul în care
expiră termenul de 3 ani, dacă intrarea în posesiea a fost anterioară
expirării acestui termen.
Observații: Acțiunea în revendicare a bunului mobil pierdut sau furat de la terțul dobânditor
cu bună-credință introdusă de adevăratul proprietar va fi admisă doar dacă:
 -este introdusă în cel mult 3 ani de la data pierderii sau furtului
 -adevăratul proprietar dovedește dreptul său de proprietate asupra bunului, pierderea
posesiei asupra sa prin furt sau pierdere, precum și identitatea dintre bunul revendicat
și cel pierdut sau furat.
 -dacă acțiunea în revendicare a fost admisă, terțul dobânditor se poate îndrepta cu
acțiune în regres împotriva persoanei de la care a dobândit bunul, însă va suporta riscul
insolvabilității acestuia.
Efectul achizitiv de proprietate este rezultatul unui fapt juridic complex, în care, pe lângă actul
translativ de proprietate cu titlu oneros încheiat cu uzurpatorul bunului este necesară posesia
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reală și utilă, buna-credință a terțului dobânditor, precum și expirarea termenului de decădere
de 3 ani de la data pierderii de către adevăratul proprietar a stăpânirii bunului.
VIII. Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună credință în ipoteza
prevăzută de art. 937 alin. (3) C.civ.
De reținut !!! Este un caz particular al situației prevăzute de art. 937 alin. (2) C.civ.
Premisa: Proprietarul s-a desesizat involuntar de bun, adică nu l-a transmis în mod voluntar
altei persoane, ci bunul i-a fost furat sau l-a pierdut. Terțul dobânditor dobândește bunul dintr-un
loc sau de la o persoană care vinde în mod obișnuit asemenea bunuri, ori l-a adjudecata la o licitație
publică.
Textul legal:
” Dacă bunul pierdut sau furat a fost cumpărat dintr-un loc ori de la o persoană care vinde în
mod obişnuit bunuri de acelaşi fel ori dacă a fost adjudecat la o licitaţie publică, iar acţiunea în
revendicare a fost introdusă înăuntrul termenului de 3 ani, posesorul de bună-credinţă poate reţine
bunul până la indemnizarea sa integrală pentru preţul plătit vânzătorului”.
Efectul: Dacă terțul a dobândit bunul mobil pierdut sau furat în anumite condiții speciale,
prevăzute de lege (a fost cumpărat a fost cumpărat dintr-un loc-bâlci, târg, piață, consignație,
magazin- ori de la o persoană care vinde în mod obişnuit bunuri de acelaşi fel ori dacă a fost adjudecat
la o licitaţie publică), condiții speciale, care, prin natura lor, sunt apte a-i întâri buna sa credință, deși
acțiunea în revendicare se va admite și bunul va fi restituit reclamantului, proprietarul va trebui să îi
achite terțului posesor de bună-credință o sumă egală cu prețul pe care acesta l-a plătit pentru a
dobândi bunul respectiv.
Ulterior plății către terț, proprietarul are deschisă calea introducerii unei acțiuni în
despăgubire împotriva hoțului sau găsitorului pentru a-și recupera suma achitată, suportând însă
riscul unei eventuale insolvabilități a pârâtului .
Observații:
 enumerarea prevăzută de art. 937 alin.(3) C.civ. este exemplificativă, bunul trebuind să
fie dobândit dintr-un loc, de la o persoană sau în împrejurări în care se încheie în mod
obișnuit asemenea acte juridice cu titlu oneros, astfel încât se creează o eroare comună
cu privire la calitatea de proprietar a înstrăinătorului.
 Dispozițiile art. 937 alin. (3) C.Civ. au un caracter de excepție, aplicarea lor nu poate fi
extinsă la alte persoane decât cumpărătorii.
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De reținut !!!
Posesorul de bună-credință beneficiază de :
1.-un drept de creanță împotriva proprietarului sau a uzurpatorului bunului,
bucurându-se de o adevărată obligație in solidum. El poate chema în judecată pe cele două categorii
de debitori, împreună sau separat.
2.- un drept de retenție împotriva proprietarului până la plata de către acesta a prețului
plătit pentru dobândirea bunului.
IX. Revendicarea bunurilor mobile în situații speciale
1.În cazul revendicării bunurilor mobile de la terțul dobânditor de rea-credință,
de la uzurpator, de la terțul dobânditor cu titlu gratuit
 Acțiunea în revendicare mobiliară este imprescriptibilă, putând fi
paralizată doar prin uzucapiunea mobiliară (art. 939 C.civ.) în condițiile
unei posesii utile de 10 ani.
 Dacă bunul a pierit sau a fost deteriorat din culpa posesorului de reacredință, proprietarul are o acțiunea civilă delictuală pentru recuperarea
prejudiciului suferit, prescriptibilă în termenul general de 3 ani.
2.În cazul revendicării bunurilor mobile de la terțul de bună-credință al cărui
titlu a fost desființat
 Dacă titlul posesorului a fost deființat pentru un caz de nulitate (absolută
sau relativă), dispariția justului titlu împiedică aplicarea art. 937 alin. (1)
C.civ.
 Desființarea justului titlu pentru alte cauze decât nulitatea (rezoluțiune,
reziliere, imposibilitate fortuită de executare)
duce la aceeași
consecință.
 Desființarea titlului are ca efect repunerea părților în situația anterioară,
așa încât proprietarul ar putea cere de la autorul posesorului restituirea
bunului printr-o acțiune personală sau o acțiune în revendicare, după
caz.
 Proprietarul poate se introducă acțiunea în revednicare față de
posesorul de bună-credință dacă desființarea justului titlu nu a fost
urmată de repunerea părților în situația anterioară.
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