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expropriere. Respectarea dreptului de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 826/2015,
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Subsecțiunea 5. Vederea asupra proprietății vecinului____________________________________________________ 525
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Rezonabilitate. Constituționalitate (Decizia nr. 860/2007, M. Of. nr. 756 din 7 noiembrie 2007) ___________ 525
Subsecțiunea 6. Dreptul de trecere ___________________________________________________________________ 526
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aflați în ipoteza juridică a normei. Competența legiuitorului de a stabili conținutul și limitele dreptului
de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 166/2007, M. Of. nr. 203 din 26 martie 2007) _____________ 528
Subsecțiunea 7. Alte limite legale ____________________________________________________________________ 529
Sistemul național de transport al petrolului. Dreptul de servitute legală specială. Transmiterea acestuia
odată cu dreptul de concesiune. Acordarea despăgubirilor aferente. Respectarea dreptului
de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 160/2005, M. Of. nr. 416 din 17 mai 2005) _________ 529
Situația juridică a terenurilor pe care se situează rețelele energetice de distribuție. Exercitarea cu titlu
gratuit a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților afectate de capacitățile energetice. Controlul
folosirii bunurilor. Remanența dreptului de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 232/2005,
M. Of. nr. 533 din 23 iunie 2005) _____________________________________________________________ 533
Drept de servitute legală constituit în favoarea titularului de acord petrolier. Conținutul dreptului.
Sarcina reală a proprietarilor terenurilor afectate. Caracter oneros. Respectarea dreptului de
proprietate privată. Claritatea și previzibilitatea legii. Constituționalitate (Decizia nr. 585/2018,
M. Of. nr. 350 din 7 mai 2019) _______________________________________________________________ 536
Drept de servitute legală specială. Modalități de despăgubire. Respectarea dreptului de proprietate
privată. Constituționalitate (Decizia nr. 641/2018, M. Of. nr. 397 din 21 mai 2019) _____________________ 550
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(Decizia nr. 966/2010, M. Of. nr. 610 din 27 august 2010) _________________________________________ 555
Secțiunea 2. Limite convenționale ____________________________________________________________________ 558
Secțiunea 3. Limite judiciare ________________________________________________________________________ 558
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de a le aprecia. Interesele proprietarilor vecini. Posibilitatea încuviințării activității prejudiciabile. Condiția
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existenței unui prejudiciu minor. Dreptul la despăgubiri. Constituționalitate (Decizia nr. 692/2014,
M. Of. nr. 88 din 2 februarie 2015)____________________________________________________________ 558
Capitolul IV. Proprietatea comună ___________________________________________________________________ 563
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 563
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Subsecțiunea 1. Dispoziții comune ___________________________________________________________________ 563
Asociația de proprietari. Nerespectarea obligației proprietarilor sau a chiriașilor de folosire normală a
clădirii de locuit. Dreptul proprietarilor sau chiriașilor prejudiciați de a solicita instanței să hotărască
măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum și plata daunelor. Respectarea dreptului de
proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 1633/2010, M. Of. nr. 166 din 8 martie 2011) _______________ 563
Coproprietatea forțată și coproprietatea comună în clădirile cu mai multe apartamente. Suportarea
cheltuielilor de întreținere și conservare proporțional cu cota-parte din drept. Stabilirea cotelor-părți.
Aplicarea nomei tuturor coproprietarilor. Stabilirea cadrului juridic pentru exercitarea atributelor
dreptului de proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 376/2014, M. Of. nr. 594 din 8 august 2014)______ 565
Subsecțiunea 2. Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente__________ 567
I. Părțile comune _________________________________________________________________________________ 567
II. Drepturile și obligațiile coproprietarilor _____________________________________________________________ 567
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prevăzute de lege. Respectarea dreptului de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 574/2010,
M. Of. nr. 426 din 25 iunie 2010) _____________________________________________________________ 567
Asociația de proprietari. Indiviziunea forțată a proprietarilor dintr-un condominiu. Destinația specială a
veniturilor obținute din exploatarea proprietății comune. Dreptul de proprietate. Majoritatea stabilită
de lege pentru adoptarea hotărârilor adoptate de adunarea generală. Egalitatea în fața legii.
Constituționalitate (Decizia nr. 427/2014, M. Of. nr. 610 din 18 august 2014) _________________________ 568
Accesul unui delegat al asociației de proprietari în apartamentul proprietarului. Excepție de la inviolabilitatea
domiciliului. Dreptul la viață intimă, familială și privată. Opozabilitatea hotărârilor adunării generale a
asociației de proprietari. Dreptul de asociere. Dreptul de proprietate. Constituționalitate
(Decizia nr. 393/2009, M. Of. nr. 280 din 29 aprilie 2009) _________________________________________ 573
Condominium. Drept de coproprietate forțată și perpetuă. Caracter accesoriu al dreptului. Încetarea
destinației de folosință comună fără acordul tuturor proprietarilor. Încălcarea dreptului de proprietate al
celorlalți coproprietari, care nu votat sau nu au fost de acord cu această măsură. Neconstituționalitate
(Decizia nr. 1514/2011, M. Of. nr. 24 din 12 ianuarie 2012) ________________________________________ 579
Funcționarea asociației de proprietari. Opozabilitatea hotărârilor adunării generale și față de proprietarii
care nu sunt membri ai asociației de proprietari. Necircumscrierea în conceptul dreptului de asociere.
Constituționalitate (Decizia nr. 238/2018, M. Of. nr. 605 din 16 iulie 2018) ___________________________ 584
III. Asociația de proprietari _________________________________________________________________________ 587
Drepturile și obligațiile proprietarilor din condominii. Modul de utilizare a părților comune de către terți.
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de vecinătate. Dreptul de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 734/2008,
M. Of. nr. 557 din 23 iulie 2008) ______________________________________________________________ 587
Administrarea în asociația de proprietari. Condiții privind dobândirea calității de administrator de imobile.
Dreptul la muncă. Constituționalitate (Decizia nr. 529/2016, M. Of. nr. 653 din 25 august 2016) ___________ 588
Acțiunea în justiție formulată de asociația de proprietari. Scutire de la plata taxei de timbru. Sentința dată în
favoarea asociației de proprietari. Nediscriminare în raport cu proprietarii. Garanțiile dreptului la un proces
echitabil. Constituționalitate (Decizia nr. 842/2015, M. Of. nr. 130 din 19 februarie 2016) ________________ 591
Subsecțiunea 3. Coproprietatea asupra despărțiturilor comune ____________________________________________ 594
Secțiunea 4. Proprietatea comună în devălmășie ________________________________________________________ 594
Secțiunea 5. Partajul ______________________________________________________________________________ 594
Împărțeala părților comune ale clădirilor doar prin partaj convențional. Limitarea dreptului de proprietate.
Marja de apreciere a legiuitorului. Claritatea și previzibilitatea normei juridice. Dreptul la un proces
echitabil. Constituționalitate (Decizia nr. 327/2019, M. Of. nr. 679 din 14 august 2019) __________________ 594
TITLUL III. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ _____________________________________ 597
Capitolul I. Superficia ______________________________________________________________________________ 597
Capitolul II. Uzufructul _____________________________________________________________________________ 597
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 597
Uzufructul. Drepturile nudului proprietar și ale uzufructuarului. Posibilitatea uzufructuarilor de a solicita
evacuarea proprietarilor. Nediscriminare. Constituționalitate (Decizia nr. 393/2006, M. Of. nr. 508
din 13 iunie 2006) _________________________________________________________________________ 597
Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar _________________________________ 599
Subsecțiunea 1. Drepturile uzufructuarului și ale nudului proprietar ________________________________________ 599
Subsecțiunea 2. Obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar_________________________________________ 599
Subsecțiunea 3. Dispoziții speciale ___________________________________________________________________ 599
Secțiunea 3. Stingerea uzufructului ___________________________________________________________________ 599
Capitolul III. Uzul și abitația _________________________________________________________________________ 599
Capitolul IV. Servituțile ____________________________________________________________________________ 599
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 599
Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile proprietarilor _______________________________________________________ 599
Secțiunea 3. Stingerea servituților ____________________________________________________________________ 599
TITLUL IV. FIDUCIA ________________________________________________________________________________ 599
TITLUL V. ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA _________________________________________________________ 599
Capitolul I. Dispoziții generale _______________________________________________________________________ 599
Capitolul II. Formele de administrare _________________________________________________________________ 599
Secțiunea 1. Administrarea simplă ___________________________________________________________________ 599
Secțiunea 2. Administrarea deplină ___________________________________________________________________ 599
Capitolul III. Regimul juridic al administrării ____________________________________________________________ 599
Secțiunea 1. Obligațiile administratorului față de beneficiar _______________________________________________ 599
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Secțiunea 2. Obligațiile administratorului și ale beneficiarului în raporturile cu terții ___________________________ 599
Secțiunea 3. Inventar, garanții și asigurare_____________________________________________________________ 599
Secțiunea 4. Administrarea colectivă și delegarea _______________________________________________________ 599
Secțiunea 5. Plasamentele considerate sigure __________________________________________________________ 600
Secțiunea 6. Repartiția profiturilor și a pierderilor _______________________________________________________ 600
Secțiunea 7. Darea de seamă anuală _________________________________________________________________ 600
Capitolul IV. Încetarea administrării __________________________________________________________________ 600
Secțiunea 1. Cauzele de încetare ____________________________________________________________________ 600
Secțiunea 2. Darea de seamă și predarea bunurilor______________________________________________________ 600
TITLUL VI. PROPRIETATEA PUBLICĂ __________________________________________________________________ 600
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 600
Dreptul de proprietate privată. Funcțiile acestuia în societate. Exercitarea drepturilor de uz și servitute
asupra proprietăților afectate de capacități energetice. Obiective de interes general. Condiționarea
exercițiului acestor drepturi de principiul echității și al minimei afectări a dreptului de proprietate
privată. Garanții legale clare atât în privința titularilor de licențe de funcționare a capacităților energetice,
cât și a proprietarilor terenurilor pe care sunt acele capacități. Constituționalitate (Decizia nr. 17/2012,
M. Of. nr. 152 din 7 martie 2012) _____________________________________________________________ 600
Competența consiliului local de declarare a unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al unității
administrativ-teritoriale. Dovada modului de dobândire legală a acestor bunuri. Constituționalitate
(Decizia nr. 244/2006, M. Of. nr. 324 din 11 aprilie 2006) _________________________________________ 603
Delimitarea și marcarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale. Operațiuni tehnice prealabile. Ipoteza în
care procesele-verbale de delimitare nu sunt semnate ori sunt semnate cu obiecțiuni de membrii comisiei de
delimitare. Acțiunea în contencios administrativ în stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale
promovată de prefect. Caracterul declarativ al hotărârii judecătorești. Emiterea ulterioară a unui act normativ.
Distincția față de măsura legislativă de modificare a limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale.
Constituționalitate (Decizia nr. 393/2013, M. Of. nr. 783 din 13 decembrie 2013) ______________________ 605
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.
Imprecizia reglementării. Imposibilitatea stabilirii naturii juridice a transmiterii: drept de administrare sau
drept de proprietate. Obligativitatea reglementării prin lege organică. Neconstituționalitate
(Decizia nr. 708/2020, M. Of. nr. 1054 din 10 noiembrie 2020) _____________________________________ 610
Regimul juridic al bunurilor proprietate publică. Inalienabilitate. Neafectarea dreptului de acces la
justiție. Constituționalitate (Decizia nr. 143/2003, M. Of. nr. 476 din 3 iulie 2003) ______________________ 614
Caracterele specifice ale dreptului de proprietate publică. Inalienabilitatea. Imposibilitatea dobândirii
bunurilor care constituie obiect al dreptului de proprietate publică de către terți. Respectarea dreptului
de proprietate. Acces liber la justiție. Constituționalitate (Decizia nr. 376/2012, M. Of. nr. 373
din 1 iunie 2012) __________________________________________________________________________ 615
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice __________________________________________ 618
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 618
Secțiunea 2. Dreptul de administrare _________________________________________________________________ 618
Secțiunea 3. Dreptul de concesiune __________________________________________________________________ 618
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Secțiunea 4. Dreptul de folosință cu titlu gratuit ________________________________________________________ 618
TITLUL VII. CARTEA FUNCIARĂ _______________________________________________________________________ 618
Capitolul I. Dispoziții generale _______________________________________________________________________ 618
Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini. Necesitatea consimțământului titularilor acelor
sarcini. Limitarea dreptului de proprietate. Principiul proporționalității. Rolul testului de proporționalitate
efectuat de către Curtea Constituțională. Neidentificarea acestuia cu restrângerea exercițiului unor
drepturi sau libertăți, prevăzută de art. 53 din Constituție. Constituționalitate (Decizia nr. 796/2019,
M. Of. nr. 169 din 2 martie 2020) _____________________________________________________________ 618
Reglementarea prin lege organică a regimului juridic al înscrierilor în cartea funciară. Indicarea în textul
de lege criticat a regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ. Caracterul pur tehnic și de
organizare a executării legii. Constituționalitate (Decizia nr. 190/2016, M. Of. nr. 420 din 3 iunie 2016) _____ 622
Extras de carte funciară eliberat în vederea autentificării actelor de transmitere, modificare sau constituire a
unui drept real imobiliar. Interzicerea înscrierilor în cartea funciară pe durata de valabilitate a acestuia.
Securitatea circuitului juridic civil. Procedura contestării încheierii de respingere a cererii de înscriere în
cartea funciară. Acces liber la justiție. Respingerea cererii de notare în cărțile funciare a sechestrului
asigurător. Apărarea dreptului de proprietate privată pe calea acțiunii revocatorii. Constituționalitate
(Decizia nr. 213/2017, M. Of. nr. 433 din 12 iunie 2017) ___________________________________________ 624
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare _____________________________________________________________ 627
Inopozabilitatea față de terți a drepturilor reale imobiliare neînscrise în cartea funciară. Excepții de la această
regulă. Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere. Protecția egală a dreptului de proprietate privată.
Constituționalitate (Decizia nr. 1049/2012, M. Of. nr. 53 din 23 ianuarie 2013)_________________________ 627
Conflictul dintre terții dobânditori de la un autor comun. Principiul anteriorității înscrierii în cartea
funciară. Efectul constitutiv de drepturi al înscrierilor în cartea funciară. Opțiunea legiuitorului de a stabili
condițiile în care se dobândesc drepturile reale imobiliare. Aplicarea legii în timp.
Constituționalitate (Decizia nr. 641/2019, M. Of. nr. 997 din 11 decembrie 2019) _______________________ 630
Prezumția calității de titular al dreptului real înscris în cartea funciară. Aprecierea bunei-credințe a terților
dobânditori prin raportare la cunoașterea prin sistemul de publicitate și la cunoașterea directă a situației
juridică reale a imobilului. Respectarea dreptului de proprietate privată. Egalitate. Acces liber la justiție.
Proces echitabil. Constituționalitate (Decizia nr. 400/2009, M. Of. nr. 245 din 13 aprilie 2009) ____________ 634
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice______________________________________________ 637
Notarea în cartea funciară a unor acte și fapte juridice. Respectarea dreptului de proprietate privată.
Constituționalitate (Decizia nr. 1325/2010, M. Of. nr. 811 din 3 decembrie 2010) _______________________ 637
Dreptul de opțiune al proprietarului privind înscrierea în cartea funciară a intenției de a înstrăina sau de a
ipoteca un bun imobil. Limitarea în timp a efectelor înscrierii. Posibilitatea părților de a stabili termene
mai lungi în actele juridice prin care se angajează să înstrăineze ori să ipotecheze bunuri. Nediscriminare.
Constituționalitate (Decizia nr. 1198/2007, M. Of. nr. 60 din 25 ianuarie 2008)_________________________ 638
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ____________________________________________________ 640
Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară. Reglementarea prin regulament aprobat de
directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Încălcarea principiului
reglementării regimului general al proprietății prin lege organică. Neconstituționalitate
(Decizia nr. 723/2010, M. Of. nr. 416 din 22 iunie 2010) ___________________________________________ 640
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Rectificarea înscrierilor din cartea funciară prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă.
Respectarea dreptului de proprietate privată. Constituționalitate (Decizia nr. 125/2009, M. Of. nr. 159
din 16 martie 2009) _______________________________________________________________________ 642
TITLUL VIII. POSESIA ______________________________________________________________________________ 644
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 644
Capitolul II. Viciile posesiei _________________________________________________________________________ 644
Capitolul III. Efectele posesiei _______________________________________________________________________ 644
Secțiunea 1. Dispoziții generale _____________________________________________________________________ 644
Secțiunea 2. Uzucapiunea imobiliară _________________________________________________________________ 644
Secțiunea 3. Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună-credință ________________________________ 644
Secțiunea 4. Ocupațiunea __________________________________________________________________________ 644
Secțiunea 5. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credință __________________________________________ 644
Capitolul IV. Acțiunile posesorii _____________________________________________________________________ 644
CARTEA IV. DESPRE MOȘTENIRE ȘI LIBERALITĂȚI ________________________________________________________ 645
TITLUL I. DISPOZIȚII REFERITOARE LA MOȘTENIRE ÎN GENERAL ____________________________________________ 645
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 645
Capitolul II. Condițiile generale ale dreptului de a moșteni ________________________________________________ 645
Moștenire. Condiții generale ale dreptului de a moșteni. Nedemnitatea succesorală. Nedemnitatea de
drept. Pierderea dreptului la succesiune a propriei victime. Nediscriminare. Constituționalitate
(Decizia nr. 530/2005, M. Of. nr. 1040 din 23 noiembrie 2005) _____________________________________ 645
TITLUL II. MOȘTENIREA LEGALĂ _____________________________________________________________________ 647
Capitolul I. Dispoziții generale_______________________________________________________________________ 647
Moștenirea legală. Vocația succesorală legală. Moștenitorii legali. Dreptul de proprietate.
Constituționalitate (Decizia nr. 911/2009, M. Of. nr. 544 din 5 august 2009) __________________________ 647
Moștenirea legală. Clasele de moștenitori. Principiul proximității gradului de rudenie. Excepții.
Reprezentarea succesorală. Rațiunea de reglementare. Lipsa discriminării. Neîncălcarea dreptului
de moștenire. Constituționalitate (Decizia nr. 5/2021, M. Of. nr. 287 din 22 martie 2021) ________________ 649
Capitolul II. Reprezentarea succesorală _______________________________________________________________ 654
Moștenirea legală. Reprezentarea succesorală. Titularii beneficiului reprezentării. Excepție de la
principiul proximității gradului. Accesul liber la justiție. Dreptul la moștenire. Constituționalitate
(Decizia nr. 185/2006, M. Of. nr. 293 din 31 martie 2006) _________________________________________ 654
Capitolul III. Moștenitorii legali ______________________________________________________________________ 656
Secțiunea 1. Soțul supraviețuitor ____________________________________________________________________ 656
Dreptul la moștenire. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Respectarea dreptului de
proprietate. Constituționalitate (Decizia nr. 78/2010, M. Of. nr. 128 din 25 februarie 2010) ______________ 656
Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor. Îngrădirea temporară a exercitării prerogativei folosinței
dreptului de proprietate al celorlalți moștenitori. Limite rezonabile aduse dreptului de proprietate.
Constituționalitate (Decizia nr. 439/2014, M. Of. nr. 580 din 4 august 2014) __________________________ 658
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Secțiunea 3. Substituțiile fideicomisare________________________________________________________________ 660
Secțiunea 4. Liberalitățile reziduale ___________________________________________________________________ 660
Secțiunea 5. Revizuirea condițiilor și sarcinilor __________________________________________________________ 660
Secțiunea 6. Dispoziții speciale ______________________________________________________________________ 660
Capitolul II. Donația _______________________________________________________________________________ 660
Secțiunea 1. Încheierea contractului __________________________________________________________________ 660
Secțiunea 2. Efectele donației _______________________________________________________________________ 660
Secțiunea 3. Revocarea donației _____________________________________________________________________ 661
Subsecțiunea 1. Dispoziții comune ___________________________________________________________________ 661
Subsecțiunea 2. Revocarea pentru ingratitudine ________________________________________________________ 661
Donația. Revocarea donației pentru ingratitudine. Caracterul de ordine publică al dispoziției legale.
Distincția față de exproprierea pentru o cauză de utilitate publică. Constituționalitate (Decizia nr. 10/2012,
M. Of. nr. 141 din 2 martie 2012) _____________________________________________________________ 661
Subsecțiunea 3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii__________________________________________________ 663
Secțiunea 4. Donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți __________________________ 663
Capitolul III. Testamentul ___________________________________________________________________________ 663
Secțiunea 1. Dispoziții generale ______________________________________________________________________ 663
Secțiunea 2. Formele testamentului __________________________________________________________________ 663
Secțiunea 3. Revocarea voluntară a testamentului_______________________________________________________ 663
Secțiunea 4. Legatul _______________________________________________________________________________ 663
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Subsecțiunea 2. Efectele legatelor____________________________________________________________________ 663
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Secțiunea 5. Dezmoștenirea ________________________________________________________________________ 663
Secțiunea 6. Execuțiunea testamentară _______________________________________________________________ 663
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