
Cuprins

Capitolul I. Principiile cărţilor funciare _______________ 1

1. Obiectul înscrierii în cartea funciară. Lipsa legăturii  
cu imobilul înscris în cartea funciară. Consecinţe.  
Limitele principiului publicităţii integrale __________ 1

2. Nevalabilitatea actului juridic în baza căruia se 
realizează înscrierea în cartea funciară. Limitele 
principiului legalităţii. Veriicările impuse  
registratorului de carte funciară cu ocazia soluţionării 
cererii de înscriere în cartea funciară ______________ 5

3. Lipsa formei autentice a înscrisului doveditor în ba za 
căruia se solicită intabularea dreptului de proprietate 
asupra unui imobil. Limitele principiului legalităţii. 
Obli gaţia registratorului de a veriica cerinţele de  
formă prevăzute de lege pentru valabilitatea actului 
juridic în temeiul căruia este justiicată cererea de 
înscriere. Prezentarea unui înscris autentic întocmit  
de un alt funcţionar public decât notarul public ______ 9

4. Felul înscrierilor în cartea funciară în funcţie de  
obiec tul acestora. Inadmisibilitatea notării unui  
drept ta bu lar. Respectarea specialităţii înscrierilor în 
cartea fun ciară. Modul de funcţionare al principiului 
disponibili tăţii înscrierilor în cartea funciară în 
reglementarea actuală _________________________ 15

5. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea funciară. 
Persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea 
drepturilor tabulare. Soluţia în cazul încălcării acestei 
re guli esenţiale a sistemului de publicitate  
imobiliară __________________________________ 22

6. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea funciară. 
Necesitatea respectării acestuia cu prilejul soluţionării 
ce rerii de radiere a dreptului de proprietate din cartea 
fun ciară. Imposibilitatea efectuării radierii prin  
hotărâre ju  de cătorească inopozabilă beneiciarului 
înscrierii ___________________________________ 26
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7. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea  
funcia ră. Momentul în raport de care se veriică 
respectarea acestei reguli. Sancţiunea încălcării 
principiului. Îndeplinirea procedurii exproprierii  
pentru cauză de utilitate publică faţă de o altă  
persoană decât proprietarul tabular ______________ 30

8. Principiul relativităţii înscrierilor în cartea funciară. 
Modul de aplicare a acestuia în privinţa notărilor în 
cartea funciară. Distincţia între relativitatea înscrierilor 
în cartea funciară şi relativitatea efectelor unei hotărâri 
judecătoreşti ________________________________ 37

9. Data producerii efectelor înscrierilor. Principiul  
prio rităţii. Raportarea la data înregistrării cererii la 
oiciul teri torial de cadastru competent. Cazul  
cererilor de înscrie re concurente ________________ 40

10. Efectul constitutiv al înscrierilor în cartea funciară. 
Prezumţia existenţei dreptului tabular în favoarea 
proprietarului tabular. Condiţiile răsturnării acestei 
prezumţii __________________________________ 43

11. Principiul forţei probate a înscrierilor în cartea  
funciară. Prezumţia existenţei dreptului tabular. 
Caracterul relativ al prezumţiei. Condiţiile în care  
poate i administrată dovada contrară ____________ 48

12. Principiul publicităţii materiale. Condiţiile de aplicare 
ale acestuia. Dobândirea cu bună-credinţă a unui 
drept real imobiliar. Funcţia achizitivă de drepturi a 
publicităţii imobiliare _________________________ 50

13. Principiul publicităţii materiale. Situaţia în care ter ţul 
dobânditor este de rea-credinţă. Cunoaşterea pe  
altă cale a inexactităţii cuprinsului cărţii funciare. 
Momentul în raport de care se analizează atitudinea 
subiectivă a ter ţului __________________________ 54

Capitolul II. Înscrierile în cartea funciară ____________ 61

14. Efectuarea înscrierilor în cartea funciară în funcţie  
de obiectul acestora. Consecinţele notării în cartea 
funciară a unui drept real imobiliar. Încălcarea 
principiului relativităţii. Remedii ________________ 61

15. Intabularea dreptului de proprietate în baza  
contractului de donaţie, încheiat cu unul dintre soţi. 
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Înscrierea proprietăţii devălmaşe în aceeaşi carte 
funciară. Deschiderea unei cărţi funciare pentru un 
singur imobil _______________________________ 67

16. Condiţiile de admisibilitate a cererii de intabulare 
a dreptului de proprietate dobândit prin moştenire. 
Lipsa actului doveditor al dreptului de proprietate în 
patrimoniul defunctului, neînscris în cartea funciară. 
Lipsa documentaţiei cadastrale. Consecinţe _______ 69

17. Condiţiile înscrierii dreptului de supericie în  
car tea funciară a unui imobil. Consecinţele lipsei formei 
autentice a actului invocat pentru înscrierea dreptului 
de supericie. Posibilitatea schimbării motivării soluţiei 
de respingere a cererii de înscriere în calea de atac 
a plângerii. Lipsa pârâtului în plângerea împotriva 
încheierii de carte funciară. Consecinţe ___________ 72

18. Tipul înscrierii în cartea funciară a dreptului de 
servitute. Inadmisibilitatea notării unui drept real  
imobi liar. Lipsa efectelor hotărârii judecătoreşti de 
respingere a notării cu privire la cererea de intabulare 
având ca obiect acelaşi drept. Condiţiile necesare  
pentru radierea unei înscrieri din cartea funciară ____ 80

19. Înscrierea provizorie. Situaţia înscrierii dreptului 
tabular în baza unei hotărâri judecătoreşti nedeinitive. 
Modul de realizare a justiicării. Efectul justiicării. 
Imposibilitatea rectiicării unei înscrieri deinitive  
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti nedeinitive ___ 84

20. Notarea în cartea funciară. Admisibilitatea cererii de 
notare a unui litigiu în cartea funciară, formulată de 
către proprietarul tabular. Admisibilitatea notării unui 
liti giu având ca obiect un drept de creanţă în  
legătură cu un imobil înscris în cartea funciară _____ 87

21. Notarea unui litigiu în cartea funciară, în baza unei 
încheieri de carte funciară care cuprinde un număr 
eronat de dosar. Admisibilitatea notării litigiului în 
raport de obiectul acestuia. Lipsa oricărei legături  
între litigiu şi imobil. Consecinţe ________________ 91

22. Notarea în cartea funciară a soluţiei de suspendare a 
judecăţii într-un litigiu notat deja în cartea funciară. 
Admisibilitatea notării. Legătura cu imobilul înscris  
în cartea funciară. Principiul publicităţii integrale ___ 95
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23. Momentul până la care subzistă notarea unui liti giu în 
cartea funciară. Calea procesuală de radiere a  
no tării litigiului. Irelevanţa existenţei pe rolul  
instanţelor judecătoreşti a altor litigii în legătură cu 
imobilul cu privire la care se solicită radierea  
litigiului ___________________________________ 98

24. Notarea somaţiei de executare silită. Admisibilitatea 
plângerii împotriva încheierii de carte funciară prin 
care s-a dispus notarea în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti de admitere a plângerii împotriva unei 
încheieri anterioare. Căi procesuale opţionale pentru 
partea interesată. Notarea somaţiei de executare silită 
imobiliară în situaţia în care debitorul este o altă 
persoană decât proprietarul tabular _____________ 102

25. Notarea în cartea funciară a somaţiei de plată, în  
cazul executării silite imobiliare. Obligaţia stabilită în 
sar cina executorului judecătoresc. Lipsa indicării în 
somaţie a numărului cadastral al imobilului ce  
formează obiectul executării silite. Lipsa intabulării 
imobilului pe numele noului proprietar, debitor în 
executarea silită imobiliară. Efecte _____________ 110

26. Calea procesuală pentru radierea notării din car tea 
funciară a somaţiei de executare silită. Acordul  
exe  cu torului judecătoresc pentru radiere exprimat  
prin ce re rea de radiere a notării. Lipsa acordului  
creditorului ur mă ritor pentru radierea notării  
somaţiei __________________________________ 114

27. Notarea contractului de vânzare-cumpărare a  
unui drept litigios. Efectuarea menţiunii în partea  
a II-a a cărţii funciare ________________________ 118

28. Notarea antecontractului de vânzare-cumpărare, 
în ipoteza intervenirii sancţiunii de drept civil a 
rezoluţiunii. Soluţia respingerii. Proba intervenirii 
rezoluţiunii. Limitele veriicărilor efectuate de 
registratorul de carte funciară. Expirarea termenului 
stipulat pentru perfectarea contractului.  
Sancţiune _________________________________ 123

29. Notarea litigiului având ca obiect acţiunea în 
rezoluţiune. Imposibilitatea radierii acestei notări 
prin invocarea pactului comisoriu de ultimul grad. 
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Renunţarea părţii la exerciţiul dreptului de  
îndeplinire a publicităţii imobiliare. Consecinţe ___ 131

30. Admisibilitatea notării în cartea funciară a  
suprapunerii titlurilor de proprietate cu privire la  
acelaşi imobil. Preferabilitatea unuia dintre cele două 
titluri se analizează pe calea acţiunii în revendicare,  
iar nu pe calea plângerii împotriva încheierii  
de carte funciară ____________________________ 135

31. Notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
unui imobil ipotecat. Lipsa efectelor cu privire la cursul 
prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune 
privind pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să 
ţină loc de act de vânzare-cumpărare ____________ 139

Capitolul III. Acţiunile de carte funciară şi rectiicarea 
înscrierilor în cartea funciară ___________________ 145

32. Acţiunea în prestaţie tabulară. Condiţii de  
admisibilitate. Termenul de prescripţie __________ 145

33. Acţiunea în acordarea rangului preferenţial.  
Acţiunea în prestaţie tabulară specială. Condiţii de 
admisibilitate. Cerinţa dobândirii dreptului de la un 
autor comun _______________________________ 152

34. Acţiunea în rectiicarea cărţii funciare.  
Inadmisibilitate. Caracterul subsidiar al acţiunii ___ 156

35. Rectiicarea cărţii funciare, solicitată pe cale  
principală. Necesitatea obţinerii unei hotărâri 
judecătoreşti pentru rectiicare, care să completeze 
hotărârea pronunţată în acţiunea de fond _________ 159

36. Acţiunea în rectiicarea cărţii funciare. Caracterul 
subsidiar al acţiunii. Necesitatea obţinerii unei  
hotărâri judecătoreşti prealabile în baza căreia  
se ajunge la neconcordanţa cărţii funciare cu  
situaţia juridică reală a imobilului ______________ 162

37. Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în rectiicarea 
unei notări în cartea funciară. Competenţa teritorială 
a instanţei sesizate cu acţiunea în rectiicarea cărţii 
funciare. Notarea soluţiei de începere a urmării  
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38. Acţiunea în rectiicarea cărţii funciare, promovată 
pe cale principală. Lipsa unei acţiuni de fond. 
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Admisibilitate. Intabularea dreptului de proprietate 
asupra imobilului adus ca aport într-o societate 
comercială ________________________________ 178

39. Limitele veriicărilor permise în cadrul plângerii 
împotriva încheierii de carte funciară. Calea procesuală 
pentru remedierea neconcordanţelor existente între  
sta rea tabulară şi situaţia juridică reală a unui imobil. 
Con secinţele obţinerii ulterioare a acordului autentic 
pen tru radierea unei înscrieri inexacte din cartea 
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judecăţii. Continuarea cererii de înscriere de către 
moştenitorul solicitantului, decedat după data  
formulării cererii şi mai înainte de soluţionarea  
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formei autentice notariale pentru consimţământul 
titularului înscrierii pentru efectuarea rectiicării  
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43. Indicarea eronată a întinderii terenului înscris în cartea 
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Inaplicabilitatea principiului publicităţii  
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pro prietate. Inadmisibilitatea corectării erorii  
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