CARTeA A III-A. DeSPRe BUNURI
? Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a Cărţii a III-a sunt cuprinse în art. 55-82
din Legea nr. 71/2011.
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Art. 535. Noţiune. Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale,
care constituie obiectul unui drept patrimonial.

Doctrină
1. Într-un prim înţeles, termenul
„bun” desemnează orice lucru cu privire la care pot exista drepturi (şi obligaţii) patrimoniale. Într-un al doilea
înţeles – mai larg –, termenul „bun”
desemnează orice element al acivului
patrimonial al unei persoane; cu alte
cuvinte, „bunul” – în sens larg – se referă nu numai la lucruri, ci şi la drepturile
privitoare la acele lucruri (M.I. Eremia, în
Tratat de drept civil, 1967, p. 209).
2. Bunul, în sens restrâns, reprezintă
valoarea economică ce este uilă pentru
saisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale omului şi care este suscepibilă de
apropriere (însuşire) sub forma drepturilor patrimoniale (G. Boroi, p. 97).
3. Bunurile se clasiică în următoarele
categorii: 1) după criteriul stabilităţii aşezării lor, determinată de natura bunului
ori caliicarea dată de lege: a) mobile şi b)
imobile; 2) după cum sunt alate sau nu
în comerţ: a) alate în circuitul civil şi b)
scoase din circuitul civil; 3) după modul
de determinare: a) determinate individual şi b) determinate generic; 4) după

criteriul posibilităţii de a i înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii:
a) fungibile şi b) nefungibile; 5) după
criteriul caracterului lucrului de a face
obiectul folosinţei repetate sau de a-şi
pierde iinţa la prima lui întrebuinţare:
a) consumptibile şi b) neconsumptibile; 6) după cum sunt sau nu susceptibile de a produce fructe: a) frugifere şi
b) nefrugifere; 7) după cum existenţa
bunului este materială sau abstractă:
a) corporale şi b) incorporale; 8) după
cum pot i sau nu împărţite: a) divizibile
şi b) indivizibile; 9) după corelaţia dintre
ele: a) principale şi b) accesorii; 10) după
criteriul domenialităţii: a) din domeniul
public şi b) din domeniul privat; 11) după
cum sunt sau nu suscepibile de urmărire silită: a) sesizabile şi b) insesizabile; 12) în regim matrimonial: a) comune
şi b) proprii; 13) în funcţie de rolul lor
în procesul de producţie: mijloace ixe,
mijloace circulante, produse şi fonduri
băneşi (M. Cosin, M. Mureşan, V. Ursa,
p. 54, 55; I. Rosetti-Bălănescu ş.a.,
p. 159, 160; M.I. Eremia, p. 210-229;
G. Boroi, p. 98 şi urm.).

JurispruDenţă
4. Prin transpunerea jurisprudenţei
Curţii Europene a Drepturilor Omului
în dreptul civil român, s-a subliniat că
noţiunea de „bun” în sensul art. 1 din
Protocolul nr. 1 nu cuprinde numai proprietatea unor bunuri corporale, ci toate
drepturile reale principale şi accesorii,
precum şi drepturile reale corespunzătoare drepturilor reale principale, cum
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sunt dreptul real de folosinţă sau dreptul
de concesiune corespunzătoare dreptului de proprietate publică a statului, în
măsura în care toate aceste drepturi au
ca itular subiecte de drept privat (C. Bîrsan, Convenţia, 2010, p. 1652).
5. Sunt „bunuri” în sensul Protocolului nr. 1 şi se bucură de protecţia pe
care acesta o instituie dreptul de crePavel Perju
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anţă, drepturile patrimoniale de creaţie intelectuală, dreptul medicilor de a
preinde actualizarea onorariilor plăite
de pacienţi pentru consultaţiile pe care
le efectuează, clientela rezultată din
exerciţiul unei profesii liberale, anumite
interese economice ale unui subiect de
drept care prezintă o speranţă legiimă
la obţinerea unei indemnizări, interesul
patrimonial de redobândire a unui bun

trecut în proprietatea statului sub regimul poliic anterior, în condiţiile în care,
ca „speranţă legiimă”, are o bază suicientă în dreptul intern, adică în concret
(şi nu numai moral) este conirmat de o
dispoziţie legală, o decizie judiciară sau
de o jurisprudenţă clară şi concordantă
a instanţelor naţionale (a se vedea, pe
larg, ibidem).

Art. 536. Bunurile mobile şi imobile. Bunurile sunt mobile sau
imobile.
Reglementarea anterioară
► C. civ. 1864, art. 461.
Legislaţie conexă
► Protocolul nr. I adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului. A se vedea şi înţelesul noţiunii de „bun” în lumina jurisprudenţei C.E.D.O.

Doctrină
1. Clasificarea bunurilor în imobile
şi mobile este stabilită în funcţie „de
un criteriu mixt, anume natura bunurilor şi caliicarea dată de lege” (G. Boroi,
C.A. Anghelescu, p. 75).
2. În reglementarea anterioară au
fost admise „trei categorii de imobile:
a) imobilele prin natura lor (res naturaliter immobiles) cuprinzând sub această
denumire şi imobilele prin încorporaţie; b) imobilele prin desinaţia lor (res
civiliter immobiles); c) în ine, imobilele
prin obiectul la care se aplică (D. Alexandresco, Explicaţiune, t. III, p. 140). Noul
Cod civil respectă această diviziune (a se
vedea, infra, art. 537, art. 538, art. 542,
art. 546) cu unele corecive, sugerate de
literatura juridică. Mai întâi, categoria res
naturaliter immobiles cuprinde şi bunurile separate ori detaşate dintr-un imobil în
vederea reintegrării lor în imobil, precum
Pavel Perju

materialele înlocuitoare a celor vechi din
imobil (art. 538). Res civiliter immobiles
sunt bunurile accesorii ale unui imobil,
socoit ca bun principal (art. 546 NCC).
Pentru imobilele prin obiectul la care se
aplică, numite şi imobile prin determinarea legii (a se vedea G. Boroi, C.A. Anghelescu, p. 75), a fost preferată o normă de
trimitere la regulile referitoare la bunuri
imobile şi drepturile reale asupra acestora (art. 542 NCC).
3. De asemenea şi bunurile mobile
sunt de trei feluri: mobile prin natura
lor; mobile prin anicipaţie; mobile prin
determinarea legii (pentru dezvoltări
privind această clasificare, a se vedea
G. Boroi, C.A. Anghelescu, p. 76).
4. Interesul juridic al clasiicării bunurilor în imobile şi mobile constă în regimul
juridic diferenţiat care se aplică bunurilor
imobile faţă de bunurile mobile, cu pri3
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vire la: înstrăinare, efectele posesiunii,
garanţiile reale, regimul bunurilor soţilor, procedura urmăririi silite, capacitatea
de a înstrăina, competenţa instanţelor
judecătoreşi, legea aplicabilă în dreptul

internaţional privat (T. Pop, în Tratat de
drept civil, 1989, p. 87-88. Pentru dezvoltări, a se vedea G. Boroi, C.A. Anghelescu,
p. 76-77).

JurispruDenţă
5. Chestiunea dacă un obiect este
a se considera ca mobil sau imobil este
o chestiune de drept care nu poate fi
rezolvată prin voinţa părţilor, ci numai prin

voinţa legiuitorului rezultând dintr-un text
de lege (Cas. I, 213/iun. 13/81, B. p. 499,
apud C. Hamangiu, vol. I, p. 576, pct. 1).

Art. 537. Bunurile imobile. sunt imobile terenurile, izvoarele şi
cursurile de apă, plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile şi orice alte
lucrări ixate în pământ cu caracter permanent, platformele şi alte instalaţii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental,
precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artiicial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.
Reglementarea anterioară
► C. civ. 1864, art. 462-465, art. 467, art. 468 şi art. 470.

comentarii, Doctrină şi JurispruDenţă
1. Textul reglementează categoria
imobilelor prin natura lor (res naturaliter immobiles). Aniteic reglementărilor
răsirate din vechiul cod, textul determină prin concizie şi rigoare şiinţiică sfera
acestei categorii de bunuri. Sunt cuprinse
terenurile, izvoarele şi cursurile de apă,
plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile şi orice alte lucrări ixate în pământ
dacă au caracter permanent, plaformele
şi alte instalaţii de exploatare situate pe
platoul coninental, precum şi tot ceea
ce, în mod natural sau artificial, este
încorporat în acestea, de asemenea cu
caracter permanent.
2. Vocabula permanent desemnează
lingvisic ideea de a i stabil, neîntrerupt,
statornic, imuabil (a se vedea Dex Onli4

ne). La Senat a fost preferată sintagma
„cu caracter permanent” în locul termenului durabil pentru a se înlătura orice
echivoc, întrucât acest din urmă termen
nu are doar o semniicaţie temporală, ci
şi una materială. Pe de altă parte, sintagma cu caracter permanent are atât
avantajul unei semniicaţii clare de coninuitate temporală, cât şi avantajul că
nu exclude ideea detaşării ulterioare a
plantaţiilor sau a construcţiilor de pe
terenul pe care au fost ixate (a se vedea
moivarea amendamentului adus textului, la Senat).
3. Atragem atenţia asupra sintagmei
„tot ceea ce ... este încorporat”, cuprinsă
în teza inală a textului care, semanic,
se referă la bunurile introduse ca părţi
Pavel Perju
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componente ale unui imobil prin natura
lui. Acestea au statutul de res naturaliter
immobiles. Aidoma sunt şi bunurile separate, detaşate sau înlocuitoare la care se
referă, infra, art. 538.
4. Pământul este în realitate singurul lucru imobil prin natura sa; celelalte lucruri nu devin imobile decât prin
încorporaţie şi alipirea lor de pământ, în
virtutea regulii quod solo inaediicatur,
solo cedit (D. Alexandrescu, Explicaţiune,
t. III, p. 141).
5. Există o mare deosebire între imobilele prin natură şi acele prin încorporare, căci imobilele prin natură rămân
întotdeauna imobile, pe când imobilele prin încorporaţie pot deveni mobile
îndată ce sunt dezlipite de pământ. Cu
toate acestea, atât textul nostru, cât şi
acel francez dispun că ele sunt imobile
prin natura lor, ceea ce este o eroare de
redactare reprodusă atât de codul italian,
cât şi de acel olandez. Aşadar, clădirile
de orice natură ar fi, dacă sunt legate
prin temelie cu pământul, sunt imobile
prin încorporaţie. Clădirile aşezate numai
pe pământ, supra terram, sau alipite de
pământ, însă fără temelie, precum ar i: o
colibă, o baracă provizorie pentru a servi
într-un iarmaroc, şoproanele, corturile,
coşerele de strâns pâinea (granaria),
chioşcurile în care se vând ziarele etc. nu
sunt imobile, pentru că nu sunt aderente
pământului şi pot i strămutate în alt loc,
fără a-şi pierde iinţa lor. Uşile, ferestrele
şi obloanele unei clădiri se consideră de
asemenea ca imobile prin încorporaţie,
deşi pot i deosebite de imobile fără a-şi
pierde iinţa lor, pentru că imobilul nu ar
putea să existe fără aceste accesorii, care
se încorporează imobilului şi fac una cu
dânsul. Aceeaşi soluţie este admisibilă în
privinţa scărilor, parchetelor, balcoanePavel Perju
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lor, broaştelor, cheilor, obloanelor necesare la închiderea unei prăvălii etc. Fundi
nihil est, nisi quod terra se tenet. Aedium
autem multa esse, quae aedibus adixa
non sunt, ignorari non oportet, utputa
seras, claves, claustra etc. (idem, p. 143145).
6. Un pavilion fotografic aşezat pe
stâlpi de zid, care nu are aderenţă cu
solul şi care poate i transportat, nu poate i considerat ca imobil prin natura lui
(Cas. I, 7 iunie 1906, B. p. 1079, apud
C. Hamangiu, vol. I, p. 577, pct. 1).
7. Drumurile de fier, în ce priveşte şinele ataşate la terasamente, cât
şi materialul rulant, neputând i considerate ca imobile prin natura lor, sunt
imobile prin destinaţie şi devin avere
mobiliară atunci când se dispune de ele
prin vânzare sau în alt mod, ca despărţite
de pământ (Cas. III, 23 marie 1907, B.
p. 1013, apud C. Hamangiu, vol. I, p. 578,
pct. 2).
8. Clădirile iind imobile prin natura
lor, urmează că tot ceea ce consituie o
parte integrantă a unei clădiri are a fi
considerat ca imobil prin natura lui şi
aceasta nu numai când este alipit în mod
material la fond, dar şi când este transportabil (Apel Buc. II, Dr. 77/909, p. 615,
apud C. Hamangiu, vol. I, p. 578, pct. 3).
9. Sunt imobile prin natura lor fondurile de pământ şi clădirile care fac parte
integrantă cu solul, chiar când aceste
clădiri nu au fost făcute de proprietarul
terenurilor, ci de un arendaş sau uzufructuar, iar prin clădiri se înţeleg nu numai
construcţiile aderente la sol, dar şi orice
adunare de materiale consolidate în clădire, care fac un corp comun cu clădirea
şi sunt desinate să o completeze (Cas.
II, 162, 1911, Curier Jud. 3/1912, apud
C. Hamangiu, vol. I, p. 578, pct. 4).
5
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10. Clădirile iind imobile prin natura
lor, chiar când sunt făcute de o persoană
care nu este proprietara terenului, nu
pot i consituite în gaj, spre deosebire
de maşinile şi ustensilele afectate exploatării unei fabrici care nu devin imobile
prin desinaţie decât dacă sunt ataşate
exploatării fondului de însuşi proprietarul
terenului şi, prin urmare, pot i consituite în gaj (Trib. Ilfov, s. II, com. 1914;
Dreptul 1915, p. 109, apud C. Hamangiu, vol. I, p. 578, pct. 5). ? A se vedea
art. 2389 lit. k) NCC, care reglementează
ipoteca mobiliară asupra echipamentelor, instalaţiilor şi oricăror alte bunuri
destinate să servească în mod durabil
exploatării unei întreprinderi.
11. Arborii tăiaţi (buştenii) devin imobile prin încorporarea lor în construcţiile
la care se referă art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 şi, ca atare, în caz de preluare abuzivă a construcţiilor, dau dreptul
la măsuri reparatorii. Întrucât, în speţă,
dovada încorporării nu există, a fost respinsă acţiunea în reparaţii (I.C.C.J., s. civ.,
dec. nr. 2140/2004, în B.J. 2004, p. 52).
12. În temeiul Legii nr. 10/2001 se
pot dispune măsuri reparatorii pentru
bunurile mobile devenite imobile prin
încorporare, iar nu şi pentru automobilele coniscate (I.C.C.J., s. civ. şi de propr. int., dec. nr. 9340/2005, în B.J. 2005,
p. 265-267).
13. Moara în care instalaţia mecanică
face un singur trup cu clădirea în care este
aşezată şi care este încorporată pământului nu poate i considerată decât ca un
imobil prin natura lui (Trib. Roman, 203
din 1 iunie 1921. Jur. Gen. 1923, no. 1085,
Pand. Rom. 1923, III, 92, apud C. Hamangiu, vol. I, p. 578, pct. 1).
14. Terenul şi moara sistematică
încorporată acestuia, preluate de stat
6
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în baza Legii nr. 119/1948, reprezintă un
imobil (prin natura lui), în sensul art. 6
alin. (1) din Legea nr. 10/2001, pentru
care reclamanţii, în calitate de persoane
care deţineau bunul la data preluării ca
proprietari, sunt îndreptăţiţi la măsuri
reparatorii în baza acestei legi (I.C.C.J., s.
civ. şi de propr. int., dec. nr. 3188/2005,
în B.J. 2005, p. 164-166).
15. Vânzarea unei păduri spre a fi
tăiată, cea a unei livezi spre a se culege
fructele din ea etc. sunt vânzări mobiliare, căci lucrurile vândute sunt, în intenţia
părţilor, considerate în starea când vor i
dezlipite de pământ. Atât doctrina, cât şi
jurisprudenţa sunt unanime asupra acestui punct (D. Alexandresco, Explicaţiune,
t. III, p. 146-147, pct. 3 subsol).
16. În cazul vânzării unei recolte
viitoare, proprietatea se transmite din
momentul în care este gata de recoltat, dacă lucrul vândut şi preţul lui sunt
determinate (Fr. Deak, Tratat de drept
civil. Contracte speciale, Ed. Actami,
Bucureşti, 1999, p. 17). ? A se vedea
art. 1658 NCC.
17. Vânzările de producte prinse de
rădăcini sunt vânzări de bunuri mobiliare
(Cas. I, 69/905, B. p. 146, apud C. Hamangiu, vol. I, p. 579, pct. 1).
18. Recoltele prinse de rădăcini sunt
imobile prin încorporaţie şi, ca atare,
aparţin proprietarului fondului, în virtutea dreptului său de proprietate. Prin
urmare, atunci când un contract de arendă se reziliază înainte de culegerea recoltei, proprietarul, reintrând în stăpânirea
bunului, are, prin aceasta, chiar dreptul
asupra recoltei prinse încă de rădăcini, cu
îndatorirea, rezultând dintr-un principiu
de echitate, să despăgubească pe fostul
arendaş de cheltuielile arăturii şi semăPavel Perju
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năturii (Cas. II, 3 dec. 1910, Bul. P. 1745,
apud C. Hamangiu, vol. I, p. 579, pct. 2).
19. Arborii, până a nu fi tăiaţi, cât
imp îşi au încă rădăcina lor în pământ,
sunt imobile prin încorporaţie. Numai
prin dezlipirea de pământ devin mobile şi aceasta fără a disinge între arborii
izolaţi şi cei dintr-o pepinieră ori dintr-o
pădure supusă sau nu unei amenajări
regulate (D. Alexandresco, Explicaţiune,
t. III, p. 149-150).
20. Când se reclamă plata preţului
unor arbori tăiaţi, aceasta nu e decât o
acţiune personală, neiind vorba de un
imobil, ci de valoarea unor arbori tăiaţi,
care prin natura lor au devenit mobile
(Cas. I, 125/74, B. p. 42, apud C. Hamangiu, vol. I, p. 580, pct. 1).
Cu toate că arborii netăiaţi încă,
prin natura lor, sunt imobile, vânzarea
unei păduri spre tăiere este o adevărată
vânzare de obiecte mobile, căci conţine
toate elementele unei vânzări care inde la mobilizarea unor obiecte imobile
(Cas. I, 319/76, nov. 4/76, B. p. 425, apud
C. Hamangiu, vol. I, p. 580, pct. 2).
21. În principiu, pădurile sunt imobile
prin natura lor şi se mobilizează numai
prin desinaţia ce le-o dau proprietarii,
precum în cazul când sunt supuse tăierii
la epoci determinate şi desinate, prin
urmare, a i tăiate şi considerate ca fructe
(Trib. Prahova I, dec. 17/81, Dr. 68/82,
apud C. Hamangiu, vol. I, p. 580, pct. 3).

Art. 538

22. Vânzarea spre tăiere a unei păduri
este o vânzare de avere mobilă, căci se
are în vedere starea arborilor despărţiţi de pământ prin tăiere (Cas. III, 3
oct. 1907, B. p. 1654, apud C. Hamangiu,
vol. I, p. 580, pct. 4).
23. Dacă cumpărătorul unei păduri
de exploatare vinde dreptul său unei alte
persoane, prin această operaţie nu face
altceva decât cesioneze acelei persoane
un drept incorporal, iar nicidecum nu se
face o nouă vânzare de pădure, pentru
că până la tăierea pădurii cumpărătorul
nu obţine un drept direct de proprietate
mobiliară asupra arborilor din pădure, ci
numai un drept de creanţă contra vânzătorului, pentru a obliga pe acesta de
a-i preda şi lăsa pădurea spre exploatare
(Cas. III, 30 oct. 1907, B. p. 1654, apud
C. Hamangiu, vol. I, p. 580, pct. 5).
24. Deşi pădurea se afla pe picior
în momentul adjudecării, însă arborii
erau desinaţi tăierii, caliicarea vânzării pădurii ca vânzare de bunuri mobile este conformă cu art. 466 C. civ.
(C. civ. 1864 – n.n., P.P.) (Cas. I, 31
mai 1913, B. p. 1136, apud C. Hamangiu,
vol. I, p. 580, pct. 7).
25. Vânzarea de arbori desinaţi tăierii este o vânzare de lucruri mobile, iar nu
imobile [C.A. Iaşi, s. II, 18 mai 1920, Jusiţia (Iaşi) nr. 2/920, apud C. Hamangiu,
vol. I, p. 580, pct. 8].

Art. 538. Bunurile care rămân sau devin imobile. (1) rămân bunuri
imobile materialele separate în mod provizoriu de un imobil, pentru a i
din nou întrebuinţate, atât timp cât sunt păstrate în aceeaşi formă, precum şi părţile integrante ale unui imobil care sunt temporar detaşate de
acesta, dacă sunt destinate spre a i reintegrate.
(2) materialele aduse pentru a i întrebuinţate în locul celor vechi devin
bunuri imobile din momentul în care au dobândit această destinaţie.
Pavel Perju
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Reglementarea anterioară
► C. civ. 1864, art. 469.

Comentariu
Textul are în vedere bunurile separate ori detaşate dintr-un imobil prin natura lui în vederea reintegrării lor în imobil,
precum şi materialele desinate înlocuirii
celor vechi din imobil. Sintagmele „din
nou întrebuinţate”, „spre a i reintegrate” şi „a i întrebuinţate în locul” evocă

operaţiune de încorporare cu caracter
permanent la care se referă art. 537 (a
se vedea, supra, şi pct. 3 al comentariului
de sub text). Mutais mutandis, rezultă
că aceste bunuri sunt un res naturaliter
immobiles.

Art. 539. Bunurile mobile. (1) Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.
(2) sunt bunuri mobile şi undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum şi energia de orice fel produse, captate şi transmise, în condiţiile legii, de orice persoană şi puse în serviciul său, indiferent de natura
mobiliară sau imobiliară a sursei acestora.
Reglementarea anterioară
► C. civ. 1864, art. 472 şi urm.

Doctrină
1. Cu privire la clasiicarea bunurilor
mobile, a se vedea supra pct. 3 de sub
art. 536 şi doctrina acolo citată.
2. Bunurile mobile prin natura lor
sunt, potrivit art. 539 NCC, acele lucruri
pe care legea nu le consideră imobile,
această calitate iind stabilită şi pentru
undele electromagneice sau asimilate
acestora, precum şi pentru energia de
orice fel produse, captate şi transmise,
în condiţiile legii, de orice persoană şi
puse în serviciul său, indiferent de natura
mobiliară sau imobiliară a sursei acestora [alin. (2) – n.n., P.P. Alineatul (2) a
fost introdus la Senat cu moivarea că
„este necesar ţinând seama de evoluţia
cunoaşterii şiinţiice. De la data adoptării Codului civil francez şi, respeciv, a
Codului civil român, aceste două forme
8

de materie, undele electromagneice şi
energia de orice fel, au intrat în sfera
aproprierii şi consituie bunuri mobile cu
o uilizare foarte largă. Textul precizează
că aceste bunuri sunt mobile indiferent
de caracterul mobiliar sau imobiliar al
sursei acestora”] (G. Boroi, C.A. Anghelescu, p. 76).
3. Mobilele prin natura lor sunt de
două feluri: a) acele care pot i strămutate dintr-un loc în altul şi care se mişcă
de la sine (movenia); b) mobilele neînsuleţite, care nu pot i strămutate dintr-un
loc în altul decât printr-o putere străină.
Mobilele însufleţite sunt astăzi numai
animalele, animalia, qui se ipse movent,
iar mobilele neînsuleţite sunt toate acele ce pot i strămutate prin mâna omuPavel Perju
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lui, fără stricarea iinţei sau a substanţei
lor (D. Alexandresco, Explicaţiune, t. III,
p. 187, 188).
4. Sintagma „care se pot transporta
de la un loc la altul”, uilizată de art. 473
(C. civ. 1864 – n.n., P.P.), nu este la adăpost de orice critici. În practică sunt
destul de numeroase cazurile când anumite lucruri mobile rămân nemişcate de
la locul lor. De pildă, o baie, care a fost

stabilită pentru totdeauna pe marginea
unui râu, iind legată de mal cu o funie
şi putând rămâne aşa până la completa sa distrugere. În lipsă de o deiniţie
care să ne poată oferi un criteriu precis
de disincţiune, potrivit ar i ca în grupa
mobilelor prin natura lor să ie cuprinse
toate lucrurile mişcătoare care nu sunt
nici imobile prin natura lor, nici imobile
prin desinaţie (N.G. Luţescu, p. 140).

Art. 540. Bunurile mobile prin anticipaţie. (1) Bogăţiile de orice
natură ale solului şi subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile şi construcţiile încorporate în sol devin mobile prin anticipaţie, atunci când,
prin voinţa părţilor, sunt privite în natura lor individuală în vederea
detaşării lor.
(2) pentru opozabilitate faţă de terţi, este necesară notarea în cartea
funciară.
Reglementarea anterioară
► C. civ. 1864, art. 465 şi art. 466.
Legislaţie conexă
► Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri (M. Of. nr. 1115 din 9 decembrie 2005).

Doctrină
1. Bunurile mobile prin anticipaţie
sunt acele bunuri care, prin natura lor,
sunt imobile, dar pe care părţile unui
act juridic le privesc ca mobile în considerarea a ceea ce vor deveni în viitor.
Sunt bunuri mobile prin anicipaţie, spre
exemplu, fructele şi recoltele neculese
încă, arborii, materialele ce vor rezulta
din demolarea unei construcţii, piatra
din carieră, desigur pentru toate aceste bunuri numai dacă sunt înstrăinate
cu anicipaţie prin act juridic. Se poate
observa că mobilele prin anicipaţie au
un caracter mobiliar relativ, în sensul
că aceste bunuri sunt mobile numai în
raporturile dintre părţile actului juridic
respectiv. Faţă de terţi însă, ele devin
Pavel Perju

mobile numai după desprinderea efecivă de fond [şi notarea în cartea funciară ca măsură de publicitate – art. 540
alin. (2) – n.n., P.P.] (G. Boroi, C. Anghelescu, p. 76).
2. Legea recunoaşte două categorii de mobile: mobilele corporale sau
trupeşi sau mobilele prin natura lor şi
mobilele incorporale sau prin determinaţia legii. Mobile prin desinaţie nu există,
pentru că un imobil nu poate i considerat ca accesoriul unui mobil, pe când
ipoteza inversă este destul de frecventă
în pracică. Doctrina franceză admite că
există şi o a treia categorie de mobile,
care cuprinde lucrurile imobiliare ce sunt
considerate ca mobile prin anicipaţie,
9

Art. 541

Cartea a III-a. Despre bunuri

pentru că sunt menite a deveni mobile
mai târziu (D. Alexandresco, Explicaţiune,
t. III, p. 186-187).

3. A se vedea, infra, pct. 9 de sub
art. 902.

Art. 541. Universalitatea de fapt. (1) Constituie o universalitate de
fapt ansamblul bunurilor care aparţin aceleiaşi persoane şi au o destinaţie comună stabilită prin voinţa acesteia sau prin lege.
(2) Bunurile care alcătuiesc universalitatea de fapt pot, împreună sau
separat, să facă obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte.

comentarii şi Doctrină
1. Textul a fost introdus la Senat cu
moivarea că este indispensabil „întrucât, până în prezent, nu a fost consacrată,
de principiu, noţiunea de universalitate
de fapt. Mai mult, până în prezent nu a
existat un temei legal care să permită
consituirea unei universalităţi de fapt
prin voinţa proprietarului. Ca urmare,
era discutabil dacă asemenea universalităţi de fapt trebuiau menţionate expres
într-un text de lege sau dacă persoana
putea, prin simpla ei voinţă, să consituie asemenea universalităţi de fapt. Deşi
textul se referă explicit doar la universalitatea de bunuri, implicit el se referă şi la
universalitatea de drepturi patrimoniale
corespunzătoare. Alineatul (2) este necesar pentru a sublinia autonomia iecărui bun în cadrul universalităţii de fapt,
excluzând orice interpretare contrară”.
2. Fondul de comerţ este un bun
incorporal de natură mobiliară, întrucât
in globo reprezintă o universalitate de
fapt (universitas facis, şi nu universitas
iuris) (N.G. Luţescu, p. 150-151; O. Căpăţână, Societăţile comerciale, Ed. Lumina
Lex, Bucureşi, 1991, p. 166-169).
3. Nu se poate pierde din vedere că
fondul de comerţ este o universitas fac-
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tis ignorată de Codul comercial, încât,
neiind reglementată ca orice universalitate de fapt, nu are o existenţă juridică
de natură să permită a-i determina cu
exactitate locul în ansamblul celorlalte insituţii consacrate de Codul civil şi
Codul comercial (a se vedea doctrina
citată de P. Perju, în Practică judiciară
civilă, Ed. Coninent XXI, Bucureşi, 1999,
p. 282-288). ? Este vorba de Codul civil
din 1864, abrogat la data de 1 octombrie 2011, odată cu intrarea în vigoare
a Legii nr. 287/2009 – noul Cod civil,
cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1174
şi art. 1176-1206, care au fost abrogate la data intrării în vigoare a Legii
nr. 134/2010, şi de Codul comercial,
abrogat, în cea mai mare parte, la data
de 1 octombrie 2011, odată cu intrarea în
vigoare a Legii nr. 287/2009; dispoziţiile
art. 46-55, art. 57, art. 58 şi art. 907-935
C. com. au fost abrogate la data de 15
februarie 2013, prin intrarea în vigoare
a Legii nr. 134/2010, iar dispoziţiile cărţii
a II-a „Despre comerţul mariim şi despre navigaţie” şi ale art. 948, art. 953,
art. 954 alin. (1) şi art. 955 se vor abroga la data intrării în vigoare a Codului
mariim.

Pavel Perju
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JurispruDenţă
4. Dreptul de farmacie, din pricina
naturii sale speciale, are o manifestare
complexă cu un caracter patrimonial,
care poate i obiect de tranzacţii, iind
suscepibil de a i în comerţ. Acest drept
de farmacie e un bun mobiliar incorporal
[C. Apel Craiova s. I, 44 din 28 dec. 1920.
Jusiţia (Craiova) 9/921, apud C. Hamangiu, vol. I, p. 587, pct. 2].
5. Farmacia, iind un fond de comerţ,
trebuie să ie considerată, ca oricare fond
de comerţ, ca lucru mişcător (Cas. I, 213/

iun. 13/81, B. p. 498, apud C. Hamangiu,
vol. I, p. 587, pct. 1).
6. Un fond de comerţ este un bun
mobiliar incorporal, iindcă majoritatea
elementelor componente sunt bunuri
mobiliare incorporale (Trib. Buzău, s.
II, 300 din 27 nov. 1922. Jur. Gen. 1924,
no. 1833, apud C. Hamangiu, vol. I,
p. 587, pct. 3).
7. A se vedea, infra, pct. 2 de sub
art. 820.

Art. 542. Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor. (1) Dacă nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la
bunurile imobile şi drepturile reale asupra acestora.
(2) celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, în limitele prevăzute
de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile.
Reglementarea anterioară
► C. civ. 1864, art. 471 şi art. 474.

comentarii, Doctrină şi JurispruDenţă
1. Alineatul (1) reglementează categoria imobilelor prin obiectul la care se
aplică, numite şi imobile prin determinarea legii (a se vedea, supra, comentariul
de la pct. 2 de sub art. 536). Acestea sunt
drepturile reale imobiliare precum şi acţiunile în jusiţie având ca obiect valoriicarea unui drept real asupra unui imobil.
Doctrina a subliniat, judicios, că „dreptul
de proprietate asupra unui lucru imobil
nu este un bun imobil prin determinarea legii, ci un bun imobil prin natura lui,
deoarece dreptul de proprietate este
încorporat şi materializat în obiectul său,
deci se confundă cu lucrul ce îi formează obiectul” (G. Boroi, C.A. Anghelescu,
p. 75).
Pavel Perju

2. Alineatul (2) pune baza reglementării categoriei bunurilor mobile prin
determinarea legii. Acestea sunt: „drepturile reale asupra unui lucru mobil; toate
drepturile de creanţă; drepturile intelectuale (numite şi drepturi de proprietate
intelectuală sau drepturi de creaţie intelectuală, categorie ce cuprinde drepturile de proprietate industrială, drepturile
de autor şi drepturile conexe acestora);
acţiunile în jusiţie referitoare la un drept
mobiliar (mobilis est acio quae tendit ad
quid mobile, immobilis quae tendit ad
quid immobile) (idem, p. 76).
3. În categoria bunurilor imobile
prin obiectul la care se aplică se includ şi
drepturile de creanţă corelaive obligaţi11
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ei de a da un imobil, precum şi acţiunile
în jusiţie care au ca scop valoriicarea
unui drept real asupra unui lucru imobil. Întrucât dreptul de proprietate este
încorporat şi materializat în obiectul său,
deci se confundă cu lucrul ce îi formează
obiectul, este inclus în categoria imobilelor prin natura lor, şi nu a imobilelor prin
obiectul la care se aplică (G. Boroi, p. 74).
4. Toate lucrurile sunt neapărat corporale şi toate drepturile, implicit dreptul
de proprietate, sunt neapărat incorporale. Prin urmare, drepturile sunt imobiliare sau mobiliare, după natura nemişcătoare sau mişcătoare a lucrului exterior
care formează obiectul lor. Aplicaţiunea acestei formule este foarte simplă
când este vorba de drepturi reale şi de
diversele acţiuni în care aceste drepturi
se traduc. Chesiunea se schimbă când
raportul, deşi priveşte un imobil, nu este
translaiv sau consituiv de drept real
asupra lucrului, ci numai creator al unei
obligaţii de a face (facere) sau a nu face
(non facere). În acest caz, raporturile şi
acţiunile în care se traduc sunt mobiliare,
chiar dacă lucrarea sau faptul se referă
la un imobil (M. Cantacuzino, p. 42-43).
5. Legiuitorul clasifică între imobile numai acţiunea în revendicare (este
vorba de art. 471 C. civ. 1864 – n.n.,
P.P.), însă, cu toate acestea, trebuie să
decidem că şi acţiunile personale, care
tind la dobândirea proprietăţii sau la
dezmembrarea ei, adică la dobândirea
unui drept real asupra imobilului, sunt
imobiliare. Asfel sunt acţiunile în anulare, în resciziune, în rezoluţiune, în
revocare sau în reducţiune relaive la un
imobil (D. Alexandresco, Explicaţiune, t.
III, p. 183).
6. Articolul 471 C. civ. (art. 542
NCC – n.n., P.P.) îşi va găsi aplicarea nu
12
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numai atunci când este vorba de acţiuni
prin care se urmăreşte revendicarea unui
imobil, dar şi atunci când este vorba de
acţiuni care ind la distrugerea unui act
care are drept obiect distrugerea unui
imobil, adică suprimarea ori desiinţarea efectelor lui juridice şi reîntoarcerea
bunului nemişcător în patrimoniul celui
ce l-a înstrăinat (N.G. Luţescu, p. 135137).
7. Acţiunea prin care se cere contravaloarea unor investiţii imobiliare are
caracterul unei acţiuni personale, mobiliare, iar nu al unei acţiuni imobiliare, astfel că este de competenţa instanţei de la
domiciliul pârâtului, şi nu a celei în raza
căreia este situat imobilul (Trib. Suprem,
dec. nr. 1311/1961, apud I. Mihuţă,
Al. Lesviodax, în Repertoriu de pracică
judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1952-1969, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşi, 1970, p. 733). ? A se vedea
art. 107 şi art. 117 NCPC.
8. Acţiunea în rectificare tabulară
având ca obiect restabilirea stării tabulare a unui imobil, anterioară schimbării
ilegale invocate (resituio in integrum),
este o acţiune reală imobiliară (C.S.J.,
s. civ., dec. nr. 3685/2003, în B.J. 2003,
p. 524-526). ? A se vedea art. 907 şi
urm. NCC şi art. 117 NCPC.
9. Enumerarea din art. 474 C. civ.
(C. civ. 1864 – n.n., P.P.) este confuză şi
incompletă; confuză, deoarece cuvântul
„acţiune” este întrebuinţat de două ori în
două sensuri diferite; incompletă, întrucât nu vorbeşte nici de drepturile reale
mobiliare, nici de drepturile intelectuale,
nici de fondurile de comerţ (C. Hamangiu, vol. I, p. 558; G. Boroi, p. 74).
10. Categoria bunurilor mobile prin
determinarea legii include: drepturiPavel Perju
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le reale asupra unui lucru mobil, altele
decât dreptul de proprietate; drepturile
de creanţă corelaive obligaţiei de a da
un lucru mobil, obligaţiei de a face şi obligaţiei de a nu face (deci toate drepturile
de creanţă, cu excepţia celor care au ca
obiect obligaţia de a da un imobil); drepturile intelectuale (numite şi drepturi de
proprietate intelectuală sau drepturi de
creaţie intelectuală, categorie ce cuprinde drepturile de proprietate industrială,
drepturile de autor şi drepturile conexe
acestora); acţiunile în jusiţie referitoare la un drept mobiliar (mobilis est acio
quae tendit ad quid mobile, immobilis
quae tendit ad quid immobile); fondurile
de comerţ; acţiunile şi părţile sociale în
societăţile comerciale; rentele (I. RoseiBălănescu ş.a., p. 166; G. Boroi, p. 74).
? Potrivit Legii nr. 76/2012, sintagma
„societăţi comerciale” se înlocuieşte cu
termenul „societăţi”.

11. Drepturile personale nepatrimoniale (drepturile intelectuale) nu pot i încadrate în categoria bunurilor care fac parte
din patrimoniu şi, cu toate că, uneori, pot
genera efecte patrimoniale, nu sunt evaluabile în bani. Ca atare, ele nu sunt mobile
prin determinarea legii (T. Pop, în Tratat
de drept civil, 1989, p. 86).
12. Rentele sau veniturile, atât cele
perpetue, cât şi cele pe viaţă, ie asupra
statului, fie asupra particularilor, sunt
mobile prin determinarea legii (I. RoseiBălănescu ş.a., p. 66).
13. Renta perpetuă constituită cu
preţul unui capital mobiliar este recunoscută în dreptul nostru atât în cazul
când este creată cu itlu oneros, cât şi în
cazul când ia naştere dintr-un contract cu
itlu gratuit, întrucât nu se vede moivul
pentru a decide alfel (C. Apel Craiova, s.
II, 176/911, Curier Jud. nr. 8/912, apud
C. Hamangiu, vol. I, p. 588, pct. 2).

Art. 543. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile. (1) Bunurile
sunt fungibile sau nefungibile.
(2) sunt fungibile bunurile determinabile după număr, măsură sau
greutate, astfel încât pot i înlocuite unele prin altele în executarea unei
obligaţii.
(3) prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate i considerat
ca nefungibil.

Doctrină
Clasiicarea făcută de text este prescrisă după criteriul posibilităţii bunurilor de a i înlocuite unele cu altele în
executarea unei obligaţii (a se vedea
Rosei-Bălănescu ş.a., p. 160). Această
clasiicare prezintă importanţă în apre-

cierea valabilităţii plăţii şi determinarea
momentului transmiterii (constituirii)
dreptului real în actele juridice între vii
translaive (consituive) de drepturi reale (G. Boroi, C.A. Anghelescu, p. 79).

Art. 544. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile. (1)
Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile.
Pavel Perju
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