
Cuprins 

Capitolul I. Natura juridică şi efectul prescripţiei   
                    extinctive – sancţiune îndreptată împotriva  
                    pasivităţii titularului dreptului civil  
                    subiectiv ................................................................... 1 

1. Caracterul imperativ al normelor care reglementează  
     prescripţia extinctivă............................................................ 1 

1.1. Inadmisibilitatea derogării prin convenţie de la 
       normele prescripţiei extinctive ........................................ 1 
1.2. Obligativitatea aplicării din oficiu de către organele  
       de jurisdicţie a normelor privind prescripţia  
       extinctivă ........................................................................ 1 

1. Convenţii. Convenţie de vânzare-cumpărare 
(antecontract). Executarea obligaţiei „de a 
face”. Prescripţie extinctivă. Termen de 
prescripţie ................................................. 1 

2. Obligaţii. Prescripţie extinctivă. Efectele 
somaţiei de plată făcută debitorului 
obligaţiei, anterior introducerii acţiunii ...... 2 

3. Prescripţie extinctivă. Invocarea din oficiu a 
prescripţiei. Principiul contradictorialităţii. 
Recurs. Casare cu trimitere .......................... 3 

4. Prescripţie. Drepturi nepatrimoniale. 
Stabilirea paternităţii ................................. 4 

2. Principiile care guvernează efectul prescripţiei extinctive ... 5 
2.1. Prescrierea acţiunii privind un drept accesoriu odată  
       cu prescrierea acţiunii privind un drept principal ........... 5 

5. Stingerea dreptului la acţiune privind un  
drept principal. Consecinţe asupra  
dreptului la acţiune privind drepturile 
accesorii.................................................... 5 

6. Plata cu întârziere a dividendelor. Dobânda 
comercială. Prescripţia dreptului la acţiune. 
Cauze de întrerupere.................................. 6 

7. Partaj succesoral. Fructe. Prescripţia  



Prescripţia extinctivă 324

dreptului de a le solicita. Condiţii............... 7 
8. Prescripţie. Plata dobânzilor la o creanţă 

prescrisă. Inadmisibilitate .......................... 8 
9. Partaj. Cerere accesorie pentru fructe. 

Prescripţie ................................................. 8 
10. Succesiune. Compunerea masei. Includerea 

fructelor. Cerere accesorie de partajare. 
Imprescriptibilitate .................................. 10 

11. Succesiune. Compunerea masei. Situaţia 
fructelor. Lichidarea stării de  
indiviziune .............................................. 11 

2.2. Stingerea printr-o prescripţie distinctă a dreptului la  

       acţiune privind fiecare prestaţie în cazul obligaţiilor  
      cu executare succesivă................................................... 11 

12. Prescripţie extinctivă. Prejudicii generate 
succesiv de aceeaşi faptă. Acţiune în 
despăgubiri. Rol activ.............................. 11 

13. Obligaţii comerciale. Daune-interese  
moratorii. Prescripţia dreptului la acţiune.... 12 

14. Contract de furnizare de utilităţi. Prestaţii 
succesive. Majorări de întârziere.  
Curgerea prescripţiei ............................... 13 

15. Plata chiriei. Drept la acţiune. Termen ..... 14 
16. Acţiune pentru plata dobânzilor. 

Prescripţie .............................................. 14 
17. Obligaţia de întreţinere. Condiţii.  

Stabilire .................................................. 15 
18. Rezoluţiunea contractului de întreţinere. 

Termen ................................................... 16 
3. Delimitarea prescripţiei extinctive ...................................... 18 

3.1. Delimitarea prescripţiei extinctive de prescripţia  
       achizitivă....................................................................... 18 

19. Posesie. Prescripţie extinctivă. Drepturi 
reale. Prescripţie extinctivă. Uzucapiune.. 18 

3.2. Delimitarea prescripţiei extinctive faţă de decădere ...... 20 
20. Acţiune. Cerere de repunere în termen. 

Termen de decădere................................. 20 
21. Contestaţia formulată în temeiul  

articolelor 8 şi 9 din Decretul-Lege  
nr. 118/1990. Termen. Cerere de repunere în 



Cuprins 325 

termen..................................................... 21 
22. Paternitate. Tăgăduirea paternităţii.  

Acţiune în tăgada paternităţii. Prescripţie 
extinctivă. Repunere în termen.................. 22 

 
Capitolul II. Domeniul de aplicare a prescripţiei  
                      extinctive ............................................................. 24 

1. Drepturile patrimoniale ...................................................... 24 
1.1. Drepturile de creanţă. Acţiuni personale....................... 24 

1.1.1. Principiul prescriptibilităţii acţiunilor  
          personale/drepturilor de creanţă indiferent  
         de izvorul lor........................................................... 24 

23. Partaj. Fructe. Acţiunea de împărţeală a 
fructelor produse de bunurile indivize. 
Imprescriptibilitate .................................. 24 

24. Fructe. Munca depusă pentru  
producerea lor. Partaj ............................... 26 

25. Prescripţie extinctivă. Acţiune pentru 
obligarea la refacerea unor clădiri  
demolate în mod abuziv........................... 28 

26. Act juridic. Nulitate absolută. Restabilirea 
situaţiei anterioare. Prescripţie ................. 28 

27. Caracterul juridic al promisiunii de vânzare. 
Începutul prescripţiei dreptului la acţiune 
izvorât din obligaţia de a face .................. 29 

28. Succesiuni. Cheltuieli de înmormântare. 
Prescripţie extinctivă ............................... 29 

29. Bunuri comune ale soţilor. Prezumţie de 
mandat tacit între soţi. Partaj. Condiţii. 
Drept de creanţă. Prescripţie extinctivă. 
Termen de prescripţie .............................. 30 

1.1.2. Excepţii de la regula prescriptibilităţii acţiunilor  
          personale. Drepturi de creanţă imprescriptibile ...... 31 

A. Acţiunea în restituirea depunerilor la Casa de  
     Economii şi Consemnaţiuni .................................... 31 
B. Acţiunea având ca obiect partea cuvenită din  
     rezerva de prime în asigurările facultative  
     de persoane ............................................................ 31 

1.2. Drepturi reale. Acţiuni reale ......................................... 31 



Prescripţia extinctivă 326

1.2.1. Principiul imprescriptibilităţii acţiunilor  
         reale / drepturilor reale........................................... 31 

A. Acţiunea în revendicare imobiliară întemeiată  
          pe dreptul de proprietate privată ......................... 31 

30. Revendicare. Obiectul revendicării. 
Inexistenţa bunului corporal. Acţiune  
reală. Acţiune personală. Distincţii........... 32 

31. Acţiune în revendicare sau pentru  
acordarea de despăgubiri, pentru imobilul 
preluat de stat prin naţionalizare.  
Termen de prescripţie .............................. 32 

B. Acţiunea în revendicare imobiliară sau mobiliară  
     întemeiată pe dreptul de proprietate publică ............ 33 

32. Proprietate publică. Imprescriptibilitatea 
bunurilor care aparţin domeniului  
public...................................................... 33 

C. Acţiunea de partaj................................................... 34 
33. Drepturi reale. Bunuri coachizite. 

Concubini. Indiviziune. Partaj judiciar. 
Acţiunea de ieşire din indiviziune este 
imprescriptibilă ....................................... 34 

34. Indiviziune. Bunuri mobile şi fructe  
produse de bunuri imobile ....................... 35 

35. Acţiune oblică. Ieşire din indiviziune....... 35 
36. Acţiunea în revendicare. Neaplicarea 

dispoziţiilor Decretului nr. 167/1958 cu 
privire la acţiunea în revendicare ............. 36 

D. Acţiunea confesorie prin care se urmăreşte  
     apărarea unui drept de superficie............................. 37 

37. Drept de abitaţie. Acţiune pentru 
valorificarea acestui drept........................ 37 

E. Acţiunea negatorie prin care proprietarul  
     unui bun cheamă în judecată persoana care  
     pretinde că este titulară a altui drept real asupra 
     bunului respectiv (uzufruct, uz, abitaţie,  
     superficie), contestând existenţa lui......................... 38 

38. Proprietate. Înstrăinare. Constituirea altor 
drepturi reale. Regimul Legilor nr. 58 şi  
nr. 59/1974. Neretroactivitatea.  
Neînscrierea în cartea funciară.  



Cuprins 327 

Consecinţe .............................................. 38 
F. Acţiunea în grăniţuire.............................................. 39 

39. Drepturi reale. Grăniţuire. Prescripţie 
extinctivă. Acţiunea în grăniţuire este 
imprescriptibilă ....................................... 39 

40. Acţiune în grăniţuire. Caracterizare. 
Stabilirea hotarului dintre proprietăţi. 
Îndatorirea expertului .............................. 40 

1.2.2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii  
         drepturilor reale...................................................... 40 

A. Acţiunea în revendicare mobiliară întemeiată pe  
     dreptul de proprietate privată a bunului pierdut  
     sau furat, exercitată împotriva posesorului de  
     bună-credinţă.......................................................... 40 

41. Proprietate. Bunuri mobile. Efectele  
posesiei de bună-credinţă......................... 41 

42. Revendicare mobiliară. Condiţii de 
exercitare. Dovada relei-credinţe.............. 41 

43. Vânzarea lucrului furat. Cel care l-a 
cumpărat de la un magazin de consignaţie 
are dreptul de a primi preţul plătit de la 
proprietarul care fusese victima furtului  
şi care revendică bunul ............................ 42 

B. Acţiunea în revendicare imobiliară în caz de  
     avulsiune................................................................ 43 

44. Avulsiune. Termen de prescripţie ........... 43 
C. Acţiunea în revendicarea imobilului adjudecat  
     în cadrul procedurii de urmărire silită imobiliară ..... 44 
D. Acţiunea confesorie, prin care se contestă existenţa  
    unui drept de uzufruct sau a unui drept de uz, având  
    ca obiect un bun mobil, a dreptului de uz sau de  
    abitaţie şi a dreptului de servitute............................. 44 

45. Proprietate. Servitute de trecere. Încetarea 
servituţii când nu mai există temei de fapt 
pentru a fi exercitată ................................ 44 

46. Acţiune având ca obiect dreptul de  
servitute. Imprescriptibilitate ................... 45 

47. Servitute de trecere. Mod de exercitare. 
Obligaţii reciproce................................... 47 

2. Drepturi nepatrimoniale ..................................................... 48 



Prescripţia extinctivă 328

2.1. Principiul imprescriptibilităţii acţiunilor  
      nepatrimoniale/drepturilor personale nepatrimoniale.... 48 

2.1.1. Anularea înregistrării mărcii cu rea-credinţă ......... 48 
48. Acţiune în anularea înregistrării mărcii  

cu rea-credinţă. Imprescriptibilitate.......... 48 
2.1.2. Dreptul la acţiunea în timpul vieţii pentru  
          stabilirea filiaţiei faţă de mamă .............................. 49 

49. Stare civilă. Substituirea de copii.  
Prezumţia legală de filiaţie....................... 49 

2.1.3. Acţiunea în contestarea unei recunoaşteri 
          de maternitate sau de paternitate ............................ 50 

50. Paternitate. Contestarea recunoaşterii.  
Copil născut din căsătorie ......................... 50 

51. Recunoaşterea copilului. Contestare.  
Motive. Termen........................................ 51 

2.1.4. Stabilirea domiciliului minorului ............................ 51 
52. Divorţ. Încredinţarea copilului minor. 

Condiţii................................................... 52 
53. Divorţ. Încredinţarea copilului minor. 

Interesul minorului .................................. 52 
54. Divorţ. Încredinţarea copilului minor. 

Modificarea măsurii ................................ 52 
2.1.5. Dreptul la acţiune pentru înapoierea copilului 
           minor, deţinut de către o altă persoană decât 
           cea căreia i-a fost încredinţat ................................ 53 

55. Acţiune în justiţie pentru înapoierea 
copilului minor. Condiţii.......................... 53 

56. Acţiune în justiţie pentru înapoierea 
copilului minor. Interesul minorului......... 53 

57. Stabilirea domiciliului minorului.  
Cererea părintelui de a-i fi înapoiat  
copilul reţinut de alte persoane................. 54 

2.1.6. Nulitatea absolută a căsătoriei ............................... 54 
58. Căsătorie. Nulitate pentru bigamie. 

Desfacerea primei căsătorii prin divorţ,  
după încheierea celei de-a doua căsătorii. 
Consecinţe. Prescripţia dreptului la  
acţiune .................................................... 54 

59. Căsătorie. Nulitatea absolută a căsătoriei. 
Nulitatea relativă a căsătoriei. Obligaţia 



Cuprins 329 

viitorilor soţi de a-şi comunica starea 
sănătăţii. Vicii de consimţământ .............. 55 

60. Nulitatea relativă a căsătoriei. Nulitatea 
absolută a căsătoriei. Obligaţia viitorilor  
soţi de a-şi comunica starea sănătăţii........ 56 

2.2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii  
       drepturilor personale nepatrimoniale. Acţiuni  
      nepatrimoniale supuse prescripţiei extinctive................. 57 

2.2.1. Acţiunea în anulabilitatea unui act juridic civil....... 57 
61. Contract de donaţie către stat. Acţiune 

privind anularea contractului pentru  
vicierea consimţământului donatorului  
prin violenţă. Prescrierea dreptului  
la acţiune................................................. 57 

62. Testament. Anulare. Prescripţia  
dreptului la acţiunea în anulare ................ 58 

2.2.2. Acţiunea în nulitatea relativă a căsătoriei............... 59 
63. Căsătorie. Nulitatea relativă a căsătoriei. 

Vicii de consimţământ ............................. 59 
64. Căsătorie. Ascunderea de către soţie a 

faptului că era însărcinată ca urmare a 
relaţiilor avute cu un alt bărbat. Vicii de 
consimţământ. Anulare. Admisibilitate .... 60 

65. Nulitatea relativă a căsătoriei. Obligaţia 
viitorilor soţi de a-şi comunica starea 
sănătăţii................................................... 61 

66. Căsătorie. Nulitate. Malformaţie genitală. 
Prescripţia dreptului la acţiune................. 62 

2.2.3. Acţiunea în tăgada paternităţii ............................... 62 
67. Paternitate. Acţiune în tăgada paternităţii. 

Intervenţie în interes propriu. Prescripţie 
extinctivă. Termen de prescripţie.  
Repunere în termen ................................. 62 

68. Tăgăduirea paternităţii. Momentul  
de la care curge termenul de prescripţie. 
Obligativitate .......................................... 63 

69. Tăgăduirea paternităţii. Prescripţie  
extinctivă. Termen de prescripţie ............... 63 

2.2.4. Acţiunea în stabilirea paternităţii ........................... 64 
70. Paternitate. Stabilirea paternităţii din  



Prescripţia extinctivă 330

afara căsătoriei. Prescripţia dreptului la 
acţiune .................................................... 64 

71. Paternitate. Contestarea recunoaşterii 
paternităţii. Admiterea contestaţiei. Acţiune 
subsecventă de stabilire a paternităţii 
aceluiaşi copil. Prescripţie ....................... 64 

 
Capitolul III. Cazuri speciale de aplicare a 
                       prescripţiei extinctive ....................................... 65 

1. Valorificarea unui drept subiectiv civil pe calea  
     excepţiei (apărări de fond) ................................................. 65 

72. Excepţia nulităţii relative. 
Imprescriptibilitate .................................. 65 

2. Acţiunea în constatare – imprescriptibilă........................... 66 
73. Constatarea dreptului de proprietate. 

Caracter. Îndatorirea instanţei .................. 66 
74. Acţiune în constatare şi acţiune în 

revendicare. Nuanţări. Dreptul de opţiune 
succesorală. Distincţii.............................. 67 

75. Simulaţie. Caracterul acţiunii................... 68 
3. Nulitatea absolută a unui act juridic................................... 69 

76. Acţiune în nulitate. Înscrisuri oficiale 
falsificate. Imprescriptibilitate ................. 69 

77. Contracte. Contract de vânzare-cumpărare. 
Imobil. Vânzarea lucrului altuia. Nulitate 
absolută. Prescripţie extinctivă................. 70 

78. Prescripţie extinctivă. Regimul juridic al 
nulităţii. Regimul juridic al prescripţiei .... 70 

4. Acţiunile mixte .................................................................... 71 
79. Petiţie de ereditate. Acţiune în revendicare. 

Deosebire. Consecinţe. Certificat de 
moştenitor. Valoare probantă. Limite ....... 71 

80. Petiţie de ereditate. Caracter. Constatarea 
vocaţiei succesorale................................. 72 

5. Dualitatea de acţiuni – titularul dreptului are două  
    acţiuni: o acţiune ex contractu şi o acţiune reală................ 74 

81. Contract de depozit. Acţiune în restituire. 
Caracter .................................................. 74 

82. Contract de comodat. Nerestituirea  



Cuprins 331 

bunului de către comodatar. Acţiunile pe 
care le poate folosi comodantul. 
Prescripţie ............................................... 75 

6. Acţiunea privind un drept secundar - imprescriptibilă.......... 76 
7. Acţiunea în repararea unei daune morale – prescriptibilă 76 

83. Daune morale. Acţiune privind plata  
             de despăgubiri. Natură. Termen.............. 76 
84. Daune materiale şi morale ...................... 77 

8. Acţiuni în materie de carte funciară ................................... 80 
8.1. Acţiunea în rectificarea înscrierilor definitive şi 
       a celor provizorii, exercitată împotriva  

       dobânditorilor nemijlociţi sau a terţilor de  
      rea-credinţă ................................................................... 80 

85. Drepturi reale. Acţiune de rectificare  
a cărţii funciare. Prescripţia dreptului la 
acţiune .................................................... 81 

8.2. Acţiunea în rectificarea înscrierilor definitive şi  
      a celor provizorii, exercitată împotriva terţelor  

      persoane care şi-au înscris un drept real dobândit  
     cu bună-credinţă............................................................. 82 
8.3. Acţiunea în rectificarea înscrierilor definitive şi  
       a celor provizorii, exercitată împotriva terţelor persoane  

       care şi-au înscris un drept real dobândit cu  
      bună-credinţă şi printr-un act juridic cu titlu oneros.......... 82 

86. Acţiune în rectificarea cărţii funciare.  
Efecte în raport cu terţii care au dobândit 
dreptul real cu bună-credinţă prin act  
juridic cu titlu oneros, întemeindu-se pe 
cuprinsul cărţii funciare. Lipsa acestora  
din proces. Consecinţe............................. 83 

8.4. Acţiunea în prestaţie tabulară....................................... 83 
87. Carte funciară. Acţiune în prestaţie  

tabulară. Termen de prescripţie................ 84 
88. Carte funciară. Acţiune în prestaţie  

tabulară. Termen de prescripţie ................. 84 
89. Condiţii generale de exercitare a acţiunii în 

prestaţie tabulară. Diferenţa faţă de acţiunea în 
constatare şi acţiunea în executarea 
antecontractului de vânzare-cumpărare. 
Prescripţia extinctivă................................ 85 



Prescripţia extinctivă 332

90. Acţiune în prestaţie tabulară. Prescripţia 
dreptului la acţiune. Dovada convenţiei. 
Inadmisibilitatea dovedirii cu martori a 
convenţiei verbale de vânzare-cumpărare. 
Cerinţa existenţei înscrisului doveditor al 
convenţiei ............................................... 86 

91. Acţiune în prestaţie tabulară. Natură 
juridică. Prescripţie extinctivă.................. 87 

9. Prescripţia extinctivă în materie succesorală ..................... 87 
9.1. Dreptul de opţiune succesorală ..................................... 87 

92. Succesiune. Termen de acceptare. 
Prescripţie ............................................... 87 

93. Prescripţia dreptului de opţiune  
succesorală.............................................. 89 

94. Succesiune. Legat cu titlu particular. 
Solicitare. Prescripţie. Capacitate de  
a primi. Medici........................................ 90 

95. Succesiune. Acceptare. Termen. Situaţia 
legatarului ............................................... 91 

9.2. Acţiunea prin care se solicită ieşirea din  
      indiviziunea succesorală ................................................ 92 

96. Partaj. Bunuri mobile şi fructe produse  
de bunuri imobile. Prescripţie .................. 92 

9.3. Acţiunea în constatarea întinderii drepturilor  

       succesorale, a masei succesorale şi a calităţii de  
      moştenitor...................................................................... 92 

97. Succesiuni. Certificat de moştenitor.  
Acţiune în anulare. Prescripţie  
extinctivă ................................................ 92 

98. Acţiune în constatare. Suspendarea 
procedurii succesorale notariale ............... 93 

99. Bun succesoral. Stabilirea calităţii de  
bun succesoral. Acţiune în constatare....... 94 

9.4. Acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive ................ 95 
100. Succesiuni. Rezerva. Cotitate disponibilă. 

Reducţiunea liberalităţilor. Prescripţie 
extinctivă ................................................ 95 

101. Succesiuni. Rezervă. Testament. 
Reducţiunea liberalităţilor. Prescripţie 
extinctivă. Termen de prescripţie ............. 96 



Cuprins 333 

102. Succesiuni. Testament. Rezervă. 
Reducţiunea liberalităţilor. Raportul 
donaţiilor. Prescripţie extinctivă.  
Termen de prescripţie .............................. 97 

103. Succesiuni. Reducţiunea liberalităţilor. 
Legea  nr. 18/1991. Teren agricol. 
Prescripţie extinctivă. Suspendarea 
prescripţiei extinctive .............................. 98 

104. Acţiune pentru reducţiunea liberalităţilor. 
Caracter. Termen de prescripţie................ 99 

105. Reducţiunea succesorală. Formularea  
cererii de reducţiune de către o parte din 
succesori ................................................. 99 

9.5. Acţiunea privind raportul donaţiilor ........................... 100 
106. Succesiuni. Raportul donaţiilor. Prescripţie 

extinctivă. Termen de prescripţie............. 100 
107. Succesiuni. Raportul donaţiilor.  

Caracterele acţiunii în executarea  
raportului. Masa partajabilă. Raportul 
donaţiilor. Prescripţie extinctivă.  
Termen de prescripţie. Teren ................. 101 

108. Succesiune. Raportul donaţiilor.  
Prescripţie. Acţiunea în executarea  
raportului, caracter personal şi  
patrimonial............................................ 102 

109. Drept de succesiune. Raportul  
liberalităţilor. Caracterul acţiunii. 
Prescripţie. Termen ............................... 103 

9.6. Petiţia de ereditate....................................................... 103 
110. Petiţie de ereditate. Caractere......... 103 

9.7. Acţiunea în predarea (executarea) legatului cu 
       titlu particular............................................................. 105 

111. Prescripţie extinctivă. Legat cu titlu 
particular. Acţiune în predarea obiectului. 
Caracter. Consecinţe.............................. 105 

112. Drept de succesiune. Testament.  
Reducerea liberalităţilor. Acţiune. 
Caracterizare. Prescripţie ....................... 105 

9.8. Acţiunea în declararea nulităţii legatului.................... 106 



Prescripţia extinctivă 334

113. Acţiune în anulare. Calitate procesuală 
activă. Condiţii pentru constatarea nulităţii 
actului ................................................... 106 

9.9. Acţiunea în revocarea legatului pentru  
       neexecutarea sarcinii .................................................. 107 

114. Testament. Legat cu sarcină. Revocarea 
legatului ................................................ 107 

9.10. Acţiunea în anularea certificatului de moştenitor ..... 108 
9.10.1. Neprezentarea tuturor moştenitorilor la notariat.  
            Nulitate absolută. Imprescriptibilitate................. 108 

115. Certificat de moştenitor. Acţiune în anularea 
certificatului de moştenitor şi partaj.  
Calitate procesuală activă ...................... 108 

116. Succesiune. Cerere pentru anularea 
certificatului de moştenitor. Prescripţie. 
Inaplicabilitatea termenului de 3 ani în 
ipoteza în care se solicită stabilirea  
masei succesorale şi partajul .................. 109 

117. Anulare certificat de moştenitor. Condiţii. 
Prescripţie .............................................. 111 

9.10.2. Prezentarea tuturor moştenitorilor la notariat.  
           Nulitate relativă. Prescriptibilitate....................... 112 

118. Partaj succesoral. Pasivul moştenirii ...... 112 
119. Drept de succesiune. Certificat de 

moştenitor. Omisiunea unor bunuri. 
Includerea în masa de împărţit.  
Prescripţie ............................................. 113 

120. Succesiuni. Certificat de moştenitor. 
Acţiune în anulare. Prescripţie extinctivă. 
Tardivitate. Recurs ................................ 114 

121. Succesiuni. Certificat de moştenitor.  
Minor. Anulare. Termen de prescripţie. 
Renunţare la moştenire .......................... 115 

 
Capitolul IV. Termenele de prescripţie extinctivă ............ 116 

1. Termenele generale de prescripţie .................................... 116 
1.1. Termenul general de prescripţie de 3 ani, aplicabil  

       acţiunilor personale care însoţesc drepturi civile  
      subiective de creanţă.................................................... 116 

1.1.1. Acţiunea pentru plata de despăgubiri.................... 116 



Cuprins 335 

122. Prescripţie extinctivă. Acţiune pentru 
despăgubiri când nu este posibilă restituirea 
bunurilor confiscate prin hotărâre penală, 
ulterior casată şi înlăturată. Măsura 
confiscării averii. Termen ...................... 116 

123. Despăgubiri. Acţiune pentru plata 
contravalorii bunurilor confiscate în baza 
unei hotărâri penale ulterior casată. Natura 
acţiunii. Prescripţie................................ 117 

124. Imobil naţionalizat. Acţiune în despăgubiri 
având ca obiect bunurile mobile aflate  
imobil. Prescripţie extinctivă.................... 118 

1.1.2. Revocarea donaţiei............................................... 119 
125. Revocarea donaţiei. Prescripţie.  

Repunere în termen ............................... 119 
1.1.3. Cererea de raport a donaţiilor.............................. 120 

126. Succesiune. Valorificarea dreptului la  
raport. Caracterul acţiunii. Prescripţie .... 120 

1.1.4. Acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive..... 120 
127. Acţiune în reducţiunea testamentului. 

Termen de prescripţie ............................ 120 
1.1.5. Acţiunea revocatorie (pauliană) ........................... 122 

128. Renunţare la moştenire. Acţiune pauliană. 
Termen de prescripţie. Dreptul creditorilor 
personali ai succesibilului renunţător de a 
accepta moştenirea în condiţiile  
art. 699 C. civ........................................ 122 

1.1.6. Acţiunea subrogatorie (oblică) ............................. 122 
129. Prescripţie extinctivă. Acţiune oblică. 

Executare silită imobiliară ..................... 122 
1.1.7. Acţiunea în rezoluţiunea contractului ................... 123 

130. Contract de întreţinere. Acţiune în 
rezoluţiune introdusă de moştenitori. 
Admisibilitate. Termenul de prescripţie.. 123 

131. Convenţii. Contract de întreţinere. 
Rezoluţiune. Prescripţie extinctivă.  
Termen de prescripţie ............................ 123 

1.1.8. Acţiunea personală în cazul contractului  
         de comodat............................................................ 124 

132. Contracte. Contract de comodat.  



Prescripţia extinctivă 336

Prescripţie extinctivă ............................. 124 
1.1.9. Acţiunea pentru plata contravalorii fructelor ........ 125 

133. Acţiune în revendicare. Partaj judiciar. 
Drepturi reale. Indiviziune. Fructe. 
Revendicare. Drept de creanţă. Prescripţie 
extinctivă .............................................. 125 

134. Bunuri comune ale soţilor. Partaj. Fructe 
naturale. Admisibilitatea acţiunii.  
Prescripţie extinctivă. Termen  
de prescripţie......................................... 125 

135.  Partajul fructelor. Fructe civile. Fructe 
industriale ............................................ 126 

1.1.10. Răspunderea contractuală .................................. 127 
136. Răspundere contractuală. Prescripţie 

extinctivă. Termen de prescripţie ........... 127 
137. Penalităţi. Forţă majoră. Contracte 

comerciale. Termen de prescripţie. 
Aplicarea în timp a legii civile ............... 128 

138. Contracte comerciale. Contract de livrare. 
Neplata preţului. Penalităţi de întârziere. 
Dobânzi. Prescripţie extinctivă.  
Termen de prescripţie ............................ 129 

139. Contract de livrare. Prescripţie extinctivă. 
Termen de prescripţie. Notificare. 
Prescripţie extinctivă ............................. 130 

140. Prescripţia extinctivă. Contrastalii. 
Angajarea navei pentru transport. 
Transporturi maritime. Răspundere 
contractuală. Termen de prescripţie........ 132 

141. Prescripţie extinctivă. Plăţi parţiale  
efectuate de debitor. Întreruperea  
cursului termenului de prescripţie .......... 133 

142. Contract de navlosire. Contrastalii. 
Prescripţia dreptului la acţiune în  
dreptul maritim...................................... 135 

143. Contract de navlosire. Contrastalii.  
Izvorul dreptului la acţiune. Termen de 
prescripţie ............................................. 136 

 



Cuprins 337 

1.1.11. Acţiune în executarea unei obligaţii de a face ..... 137 
144. Înstrăinarea terenurilor. Promisiune de 

vânzare. Prescripţie extinctivă................ 137 
145. Convenţie de vânzare-cumpărare 

(antecontract). Executarea obligaţiei „de a 
face”. Prescripţie extinctivă. Termen de 
prescripţie ............................................. 137 

1.1.12. Acţiune în nulitate relativă.................................. 138 
146. Teren agricol. Contract de vânzare-

cumpărare. Drept de preemţiune. Nulitate 
relativă. Prescripţie extinctivă. Termen de 
prescripţie ............................................. 138 

147. Convenţie de vânzare-cumpărare.  
Nulitate absolută.................................... 139 

1.1.13. Termenul de prescripţie extinctivă aplicabil  
           în raporturile  comerciale.................................... 140 

148. Raporturi comerciale. Prescripţie  
extinctivă. Termen de prescripţie ........... 140 

149. Prescripţia extinctivă. Termenul de 6 luni. 
Inaplicabilitatea art. 4 din Decretul  
nr. 167/1958.......................................... 140 

150. Societăţi comerciale. Prescripţie  
extinctivă. Termenul de prescripţie ........ 141 

151. Organizaţii socialiste. Prescripţie  
extinctivă. Termen de prescripţie ........... 141 

152. Litigii comerciale. Prescripţie extinctivă. 
Termen de prescripţie ............................ 143 

153. Răspundere contractuală. Obligarea  
la plată. Prescripţie extinctivă. Termen  
de prescripţie......................................... 143 

154. Răspundere contractuală. Taxe de 
imobilizare a transcontainerelor. Contracte 
economice. Prescripţie extinctivă. Termen 
de prescripţie......................................... 144 

1.2. Termenul general de prescripţie extinctivă, de 30  

       de ani, aplicabil acţiunilor reale prescriptibile  
      extinctiv ....................................................................... 145 

1.2.1. Acţiunea în revendicare mobiliară întemeiată  
         pe dreptul de proprietate privată ........................... 145 



Prescripţia extinctivă 338

A. Revendicarea de la hoţ, găsitor, dobânditor  
     de rea-credinţă...................................................... 145 

155. Revendicare mobiliară. Posesor  
de rea-credinţă....................................... 146 

156. Revendicare. Bunuri mobile.  
Admisibilitate. Condiţii ........................... 147 

157. Proprietate. Acţiune în revendicare a 
bunurilor mobile. Prescripţie.................. 148 

B. Revendicare de la un terţ de bună-credinţă............. 148 
158. Revendicare. Bunuri mobile corporale. 

Desesizare voluntară. Prescripţie............ 148 
159. Acţiunea în revendicare. Termen de 

prescripţie. Inaplicabilitatea dispoziţiilor 
Decretului nr. 167/1958......................... 150 

1.2.2. Acţiunea negatorie prin care se contestă un  
          drept de uzufruct sau de uz având ca obiect 
          un bun mobil ........................................................ 151 
1.2.3. Acţiunea confesorie .............................................. 151 

160. Uzufruct. Uzurpare............................... 151 
2. Termenele speciale de prescripţie extinctivă .................... 152 

2.1. Termenele speciale de prescripţie extinctivă  
       aplicabile acţiunilor personale .................................... 152 

2.1.1. Termene speciale de prescripţie extinctivă  
          stabilite de Decretul nr. 167/1958......................... 152 

A. Termenul de prescripţie extinctivă de 2 ani, 
      aplicabil în materia raporturilor juridice de  
      asigurare.............................................................. 152 

161. Contract de asigurare. Acţiunea în regres a 
asigurătorului împotriva unui terţ. Termenul 
general de prescripţie extinctivă............. 152 

162. Obligaţii comerciale. Prescripţie  
extinctivă. Cauze de întrerupere. 
Recunoaşterea datoriei. Înţeles............... 153 

B. Termenul de prescripţie extinctivă de 6 luni,  
     aplicabil acţiunii în răspundere pentru viciile 
     ascunse fără viclenie............................................. 154 

163. Prescripţie extinctivă. Termen de prescripţie. 
Vicii ascunse. Determinarea momentul 
începerii curgerii termenului de prescripţie 



Cuprins 339 

prevăzut de art. 5 din Decretul  
nr. 167/1958........................................... 155 

164. Antecontract. Rezoluţiune. Vicii ascunse. 
Prescripţie extinctivă .............................. 155 

165. Contract de vânzare-cumpărare. Bun mobil. 
Vicii ascunse. Prescripţia acţiunii.  
Termen ................................................. 156 

166. Prescripţie extinctivă. Vânzare-cumpărare a 
unui autoturism. Motor schimbat. Felul 
viciului.................................................. 156 

C. Termenele de prescripţie extinctivă de 3 ani  
      şi 1 an, aplicabile dreptului la acţiune privind  
      anumite sume de bani consemnate sau depuse ...... 157 
D. Termenul de prescripţie extinctivă de 60 de zile,  
     aplicabil pentru sumele de bani încasate din  
     vânzarea biletelor pentru spectacole care nu  
     au mai avut loc ..................................................... 157 

2.1.2. Termenele speciale de prescripţie extinctivă  
          aplicabile acţiunilor nepatrimoniale, potrivit  
         Codului familiei .................................................... 157 

A. Termenul de 6 luni aplicabil cererii în  
     anularea căsătoriei ................................................ 157 

167. Acţiune în anularea căsătoriei. Prescripţie. 
Termen.................................................. 158 

B. Termenul de prescripţie de 6 luni aplicabil  
     cererii în tăgăduirea paternităţii............................. 158 

168. Acţiune în tăgăduirea paternităţii. 
Prescripţie. Momentul de la care începe să 
curgă termenul de prescripţie ................. 158 

169. Acţiune în tăgăduirea paternităţii.  
Termen de prescripţie ............................ 159 

C. Termenul de prescripţie extinctivă de 1 an aplicabil 
     cererii în stabilirea paternităţii copilului din afara  
     căsătoriei.............................................................. 159 

170. Acţiune în stabilirea paternităţii. Termen  
de prescripţie......................................... 159 

171. Acţiune în stabilirea paternităţii. Termen  
de prescripţie .......................................... 160 

2.1.3. Termene speciale de prescripţie extinctivă  
          stabilite de Codul civil.......................................... 160 



Prescripţia extinctivă 340

A. Termenul de prescripţie extinctivă de 6 luni,  
      aplicabil dreptului de opţiune succesorală............. 160 

172. Succesiune. Drept de opţiune succesorală. 
Termen de prescripţie. Situaţia 
moştenitorilor sezinari ........................... 160 

B. Termenul de 1 an, aplicabil acţiunii vânzătorului 
     pentru complinirea preţului şi a cumpărătorului  
     pentru scăderea preţului sau pentru stricarea  
     vânzării ................................................................ 161 

173. Obligaţie de a face. Contract de  
vânzare-cumpărare. Hotărâre judecătorească 
care ţine loc de contract. Acţiune în 
complinirea preţului. Prescripţie extinctivă. 
Calculul termenului ............................... 162 

174. Contract de vânzare-cumpărare între o 
unitate socialistă şi o persoană fizică. 
Termenul de prescripţie aplicabil. 
Neincidenţa dispoziţiilor art. 1334  
C. civ. ................................................... 162 

C. Termenul de 1 pentru creanţele medicilor,  
      chirurgilor, farmaciştilor ...................................... 163 

2.1.4. Termene speciale de prescripţie extinctivă 
           stabilite de alte acte normative ............................ 163 

A. Termenul de prescripţie de 1 an pentru acţiunea  
      în repararea pagubei în cazul condamnării sau  
      luării unei măsuri preventive pe nedrept............... 163 

175. Despăgubiri. Acţiune pentru plata 
contravalorii bunurilor confiscate în baza 
unei hotărâri penale ulterior casată.  
Natura acţiunii. Prescripţie..................... 163 

176. Eroare judiciară. Despăgubiri. Naşterea 
dreptului la acţiune. Acţiune având ca  
obiect restituirea unor bunuri confiscate. 
Competenţă ........................................... 164 

B. Termenul de prescripţie de 1 an aplicabil în  
     cazul contractelor de transport rutier de mărfuri .... 165 

177. Transport internaţional rutier de mărfuri. 
Prescripţie extinctivă. Termene speciale  
de prescripţie......................................... 166 

178. Transport internaţional de mărfuri pe şosele. 



Cuprins 341 

Dol. Prescripţie extinctivă. Întreruperea 
termenului de prescripţie. Condiţii ......... 166 

C. Termenul de prescripţie aplicabil in cazul  
     contractelor de transport pe calea ferată................. 167 

179. Contract de transport pe calea ferată. 
Prescripţie extinctivă. Termen de  
prescripţie ............................................. 167 

180. Contracte. Contract de transport pe calea 
ferată. Prescripţie extinctivă. Termen de 
prescripţie ............................................. 168 

181. Contract de transport feroviar de mărfuri. 
Prescripţia extinctivă. Dobânzi. Taxe de 
imobilizare a transcontainerelor. Răspundere 
contractuală. Obligarea la plată. Dobândă 
legală. Prescripţie extinctivă. Termen de 
prescripţie .............................................. 168 

182. Termen de prescripţie. Prescripţie  
extinctivă. Contracte. Contract de  
transport pe calea ferată ......................... 171 

D. Termenul de prescripţie aplicabil în cazul  
    contractului de navlosire........................................ 171 

183. Contract de navlosire. Contrastalii. 
Prescripţie ............................................. 171 

E. Termenul de prescripţie aplicabil in cazul  
    asigurărilor maritime ............................................. 172 

184. Asigurări maritime. Termen de  
prescripţie extinctivă ............................. 173 

F. Termene speciale prevăzute de Legea  
      nr. 31/1990.......................................................... 174 

F.1. Termenul de 3 ani pentru restituirea 
       dividendelor plătite cu încălcarea  
        prevederilor legale ........................................ 174 

185. Litigiu comercial. Prescripţia dreptului 
la acţiune............................................... 174 

F.2. Termenul de 15 zile pentru anularea hotărârii  
        adunării generale a asociaţilor ....................... 176 

186. Hotărârea adunării generale a asociaţilor. 
Acţiune în anulare. Termen de  
prescripţie ............................................. 176 



Prescripţia extinctivă 342

G. Termenul de un an aplicabil dreptului la acţiune  
     pentru repararea daunelor patrimoniale sau  
     morale prin fapte de concurenţă neloială ............... 177 

187. Concurenţă neloială. Acţiune în daune. 
Termen de prescripţie ............................ 177 

H. Termenul de 6 luni, aplicabil acţiunii în  
     răspunderea pentru daune a operatorilor 
     publici şi furnizorilor de servicii de 
     telecomunicaţii ..................................................... 178 

2.2. Termene speciale de prescripţie extinctivă  
       aplicabile unor acţiuni reale ...................................... 178 

2.2.1. Termenul de un an aplicabil în caz de  
          avulsiune.............................................................. 178 

188. Avulsiune. Termen de prescripţie........... 179 
2.2.2. Termenul de 3 ani aplicabil în caz de revendicare 
           a imobilului adjudecat ......................................... 179 
2.2.3. Termenul de un an aplicabil acţiunilor posesorii... 179 

189. Acţiune posesorie. Condiţii. Violenţă..... 179 
190. Acţiune posesorie. Exercitare. Condiţii .. 181 

2.2.4. Termenul de 30 de ani aplicabil acţiunii în 
          restituirea bunului care a format obiectul unei  
          donaţii revocate pentru survenienţă de copil ......... 181 

191. Donaţie. Survenire de copil natural 
legitimat. Revocarea de plin drept a 
donaţiunii. Prescripţie. Punct de plecare. 
Naşterea copilului legitimat ................... 181 

 
Capitolul V. Cursul prescripţiei extinctive......................... 183 

1. Începutul prescripţiei extinctive ....................................... 183 
1.1. Regula generală privind începutul prescripţiei  
      extinctive...................................................................... 183 

192. Certificat de moştenitor. Acţiune în anulare. 
Prescripţie extinctivă. Termen de prescripţie. 
Momentul de la care începe să curgă 
termenul de prescripţie .......................... 183 

193. Succesiuni. Certificat de moştenitor.  
Acţiune în anulare. Prescripţie extinctivă. 
Termen de prescripţie. Procedură 
succesorală notarială. Acţiune în  
anulare .................................................. 184 



Cuprins 343 

194. Pasiv succesoral. Termenul în care  
se poate solicita. Data începerii termenului 
de prescripţie......................................... 184 

195. Succesiuni. Certificat de moştenitor.  
Acţiune în anulare. Prescripţie 
extinctivă .............................................. 185 

196. Succesiuni. Reducţiunea liberalităţilor. 
Prescripţie extinctivă ............................. 185 

197. Succesiune. Testament. Acţiune în 
reducţiune. Prescripţie extinctivă ........... 186 

198. Raportul donaţiilor. Terenuri pentru  
care s-a reconstituit dreptul de proprietate. 
Momentul de la care curge termenul de 
prescripţie ............................................. 186 

199. Contract de depozit. Prescripţia  
dreptului la acţiune. Momentul de la care 
curge termenul de prescripţie ................. 187 

200. Lucrări de construcţii. Prescripţie  
extinctivă. Momentul începerii curgerii 
termenului de prescripţie ....................... 189 

201. Contract de donaţie cu sarcină. Lucrări 
efectuate la imobil de donatari. Acţiune 
pentru restituirea contavalorii 
îmbunătăţirilor. Momentul de la care începe 
să curgă termenul de prescripţie  
extinctivă .............................................. 189 

202. Neperfectarea contractului autentic de 
vânzare-cumpărare. Valorificarea dreptului 
de creanţă. Prescripţie extinctivă. Data de la 
care începe să curgă termenul de  
prescripţie ............................................. 190 

203. Acţiune pauliană. Excepţia prescrierii 
dreptului material la acţiune. Prescripţia 
începe să curgă de la data când se naşte 
dreptul la acţiune al creditorului............. 191 

204. Executarea cu întârziere a obligaţiei  
dintr-un titlu executoriu. Despăgubiri. 
Prescripţie ............................................. 192 

205. Prescripţie. Dreptul de a cere restituirea 
metalelor preţioase confiscate ................ 193 



Prescripţia extinctivă 344

206. Societate cu răspundere limitată. Retragerea 
asociatului. Dreptul la acţiune privind 
drepturile materiale ale asociatului retras. 
Momentul de la care ia naştere.  
Prescripţie extinctivă ............................. 194 

207. Termen de prescripţie extinctivă. Termenul 
de prescripţie în materia livrării unor 
produse necorespunzătoare calitativ....... 195 

208. Drept material. Prescripţie extinctivă. 
Prescripţie extinctivă în raporturile 
comerciale. Termen. Începutul  
prescripţiei ............................................ 196 

209. Acţiune. Termenul în care trebuie să fie 
introdusă la instanţa de judecată.  
Prescripţia dreptului la acţiune............... 196 

210. Contract în forma simplificată a comenzii 
urmată de executare. Prescripţia  
dreptului la acţiune................................ 197 

211. Prescripţie extinctivă. Termen de  
prescripţie. Conciliere directă. Restituirea 
cererii de chemare în judecată pentru 
efectuarea concilierii ............................. 198 

1.2. Reguli speciale privind începutul prescripţiei 
       extinctive..................................................................... 199 

1.2.1. Dreptul subiectiv civil pur şi simplu...................... 199 
212. Contract de mandat. Obligaţia  

mandatarului de a da socoteală.  
Prescripţie extinctivă ............................. 199 

213. Dividende. Prescripţia dreptului la acţiunea 
pentru plata dividendelor. Data de la care 
începe să curgă ...................................... 200 

214. Contract de vânzare-cumpărare. Prescripţia 
extinctivă. Raportul obligaţional.............. 201 

215. Contract de furnizare a energiei electrice. 
Reziliere. Restituirea sumei plătită cu titlu 
de anticipaţie. Începutul prescripţiei 
extinctive .............................................. 202 

216. Prescripţie. Întrerupere .......................... 202 
217. Contract de împrumut. Vânzare de bunuri 

mobile pe credit. Caracterul repetat al 



Cuprins 345 

actelor. Consecinţe cu privire la  
prestaţie ................................................ 204 

1.2.2. Dreptul subiectiv afectat de o condiţie suspensivă  
          sau de un termen suspensiv................................... 205 

218. Antecontract. Acţiune pentru pronunţarea 
unei hotărâri care să ţină loc de act  
autentic de înstrăinare. Prescripţie  
extinctivă .............................................. 205 

219. Contract de donaţie cu sarcină. Imobil. 
Lucrări efectuate la imobil de donatari. 
Cerere reconvenţională. Momentul de când 
începe să curgă termenul de prescripţie 
extinctivă al acesteia din urmă.  
Prescripţie extinctivă. Termen de  
prescripţie ............................................. 206 

220. Răspundere pentru cauzare de prejudicii. 
Obligaţie solidară. Divizarea datoriei între 
debitorii solidari. Prestaţii succesive. 
Prescripţie ............................................. 206 

221. Contract de asigurare. Prescripţie.  
Momentul începerii termenului de 
prescripţie a dreptului la acţiune al 
asiguratului ........................................... 208 

1.2.3. Acţiunea în răspundere pentru paguba cauzată  
         prin fapta ilicită .................................................... 209 

222. Obligaţii. Răspundere civilă delictuală. 
Accident de circulaţie. Asigurare. 
Despăgubiri. Recurs. Termen de  
prescripţie ............................................. 210 

223. Răspundere civilă. Fapta ilicită prin care se 
urmăreşte eludarea Decretului nr. 80/1977. 
Prejudiciu. Prescripţie extinctivă ............. 210 

224. Contract de mandat. Întrebuinţarea sumelor 
în interes propriu. Momentul naşterii 
dreptului material la acţiune al  
mandantului împotriva mandatarului...... 211 

225. Răspundere civilă delictuală. Asociaţie  
de locatari. Prescripţie extinctivă ........... 212 

226. Prescripţie extinctivă. Începutul cursului 
prescripţiei extinctive în cazul acţiunii 



Prescripţia extinctivă 346

întemeiate pe răspunderea civilă  
delictuală............................................... 213 

227. Prescripţie. Începutul termenului de prescripţie 
în situaţia prevăzută de art. 8 alin. (1) din 
Decretul nr. 167/1958.............................. 214 

1.2.4. Prescripţia acţiunii în declararea nulităţii  
         relative.................................................................. 215 

228. Contracte. Contract de donaţie. Nulitate 
relativă. Prescripţie extinctivă. Vicii de 
consimţământ ........................................ 215 

229. Convenţii. Contract de donaţie. Invocarea 
violenţei ca viciu de consimţământ. 
Prescripţia dreptului la acţiune. Nulitate 
relativă. Acţiune în anulare .................... 216 

230. Succesiuni. Împărţeală. Vicii de 
consimţământ. Violenţă. Dol.  
Prescripţie extinctivă. Partaj voluntar ..... 217 

231. Anularea donaţiei pentru viciul violenţei. 
Prescripţia dreptului la acţiune. Momentul 
din care începe să curgă termenul de 
prescripţie ............................................. 218 

232. Prescripţie extinctivă. Acţiune în anulare 
contract de vânzare-cumpărare. Termen. 
Data de la care începe să curgă .............. 219 

233. Imobil preluat în mod abuziv de stat. 
Revendicare. Acţiune în constatarea  
nulităţii donaţiei către stat. 
Imprescriptibilitate ................................ 220 

234. Prescripţie extinctivă. Începutul şi 
întreruperea cursului prescripţiei. Anularea 
contractului pentru lipsă de  
discernământ ......................................... 221 

1.2.5. Răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrului,  
         lucrării sau construcţiei......................................... 221 

235. Răspundere contractuală. Vicii ascunse. 
Prescripţie extinctivă. Termen de  
prescripţie. Despăgubiri......................... 222 

236. Contract de vânzare-cumpărare comercială. 
Răspundere contractuală. Despăgubiri. Vicii 



Cuprins 347 

ascunse. Prescripţie extinctivă.  
Termen de prescripţie ............................ 223 

237. Prescripţia extinctivă. Contract de  
vânzare-cumpărare comercială. Vicii ascunse. 
Răspundere contractuală. Despăgubiri. 
Prescripţie extinctivă. Termen de  
prescripţie. Litigii comerciale.  
Tardivitate............................................. 225 

238. Contract de livrare. Vicii ascunse. 
Răspundere contractuală. Garanţia pentru 
vicii. Prescripţie extinctivă..................... 226 

239. Prescripţia extinctivă. Vicii ascunse.  
Termen de prescripţie ............................ 227 

240. Prescripţie extinctivă. Vicii ascunse. 
Contract de construire locuinţă proprietate 
personală. Termenul de prescripţie al 
dreptului la acţiune................................ 229 

1.2.6. Alte reguli speciale privind începutul prescripţiei  
        dreptului la acţiune ................................................ 230 

A. Prescripţia dreptului la acţiunea referitoare la  
     sume consemnate sau depuse la instituţiile  
    de bancă ................................................................ 230 
B. Prescripţia dreptului la acţiunea în restituirea  
     sumelor de bani încasate din vânzarea de bilete  
     la spectacole care nu au mai avut loc..................... 230 
C. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală........... 230 

241. Succesiune. Deschiderea succesiunii. 
Declarare judecătorească a morţii.  
Termenul de acceptare a succesiunii. Data 
de la curge termenul .............................. 230 

D. Prescripţia dreptului la acţiunea în tăgăduirea  
     paternităţii ............................................................ 232 

242. Acţiune în tăgada paternităţii. Termenul de 
introducere a acţiunii. Prescripţia 
dreptului la acţiune................................ 232 

243. Paternitate. Tăgăduire. Termen de 
introducere a acţiunii. Din ce moment  
începe să curgă ...................................... 232 

E. Prescripţia dreptului la acţiunea în stabilirea  
    paternităţii copilului din afara căsătoriei................. 233 



Prescripţia extinctivă 348

244. Acţiune în stabilirea paternităţii. Copil 
major. Prescripţia dreptului la acţiune .... 233 

245. Paternitate. Stabilirea paternităţii dinafara 
căsătoriei. Prescripţia dreptului la acţiune 
Termen. de prescripţie. Natură juridică. 
Suspendare. Întrerupere ......................... 233 

246. Paternitate. Stabilirea paternităţii din  
afara căsătoriei. Determinarea  
momentului de la care curge dreptul  
la acţiune............................................... 234 

247. Paternitate. Stabilirea paternităţii  
din afara căsătoriei. Calculul termenului  
în condiţiile art. 60 alin. (3) C. fam.......... 235 

248. Paternitate. Stabilirea paternităţii din  
afara căsătoriei. Calculul termenului de 
prescripţie de la data încetării  
întreţinerii ............................................. 236 

249. Acţiune în stabilirea paternităţii  
din afara căsătoriei. Prescripţie.  
Cazuri de întrerupere ........................... 236 

F. Prescripţia acţiunilor posesorii............................... 238 
250. Acţiune posesorie. Prescripţie. Daune 

provocate prin fapte de tulburare a  
posesiei ................................................. 238 

2. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive .................... 239 
2.1. Cauzele de suspendare a cursului prescripţiei  
      extinctive...................................................................... 239 

2.1.1. Forţa majoră........................................................ 239 
2.1.2. Participarea la forţele armate ale României,  
         care sunt pe picior de război ................................. 239 
2.1.3. Formularea unei reclamaţii administrative ........... 239 

251. Contract de transport feroviar de mărfuri. 
Reclamaţia administrativă. Suspendarea 
prescripţiei extinctive. Neexecutarea 
obligaţiilor contractuale. Răspunderea 
cărăuşului.............................................. 239 

252. Contract de transport pe calea ferată. Lipsuri 
cantitative. Răspunderea cărăuşului. 
Prematuritatea acţiunii. Termen de  



Cuprins 349 

prescripţie. Suspendarea prescripţiei  
extinctive ............................................... 241 

253. Act administrativ. Natura juridică a adresei 
emise de o autoritate publică, exprimând un 
punct de vedere. Controlul legalităţii pe 
calea contenciosului administrativ.......... 242 

254. Reclamaţie administrativă. Notificare 
formulată cu privire la proiectul unor 
Instrucţiuni............................................ 243 

2.1.4. Suspendarea cursului prescripţiei în raporturile  
          dintre ocrotitor şi persoana ocrotită ..................... 244 
2.1.5. Suspendarea cursului prescripţiei în cazul  
          minorului sub 14 ani şi al persoanei puse sub 
         interdicţie.............................................................. 245 

255. Decesul tatălui. Abandonarea minorului de 
către mamă. Acceptarea moştenirii. 
Prescripţia dreptului de opţiune succesorală. 
Suspendarea prescripţiei extinctive ........ 245 

2.1.6. Suspendarea cursului prescripţiei în raporturile  
         dintre soţi.............................................................. 246 

256. Prescripţie extinctivă. Suspendarea 
prescripţiei extinctive. Repunere în termen. 
Suspendarea prescripţiei nu operează  
între concubini ...................................... 246 

257. Executare silită. Prescripţie extinctivă. 
Suspendarea curgerii termenului între  
soţi ........................................................ 247 

258. Relaţiile patrimoniale dintre concubini. 
Cursul prescripţiei extinctive. Repunerea  
în termenul de prescripţie. Situaţia 
concubinilor .......................................... 248 

2.1.7. Suspendarea cursului prescripţiei în cazul 
          stării de faliment .................................................. 249 

259. Prescripţie. Suspendarea cursului 
prescripţiei în temeiul art. 35 din  
Legea nr. 64/1995.................................. 249 

2.2. Efectele suspendării .................................................... 251 
2.2.1. Efectul general ..................................................... 251 
2.2.2. Efectul special...................................................... 251 

3. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive.................... 251 



Prescripţia extinctivă 350

3.1. Cauzele de întrerupere a cursului prescripţiei................. 251 
3.1.1. Recunoaşterea dreptului a cărui acţiune 
          se prescrie făcută de cel în folosul căruia curge  
          prescripţia............................................................ 251 

260. Prescripţie extinctivă. Întreruperea 
prescripţiei extinctive. Recunoaşterea 
datoriei în cadrul termenului de  
prescripţie ............................................. 251 

261. Prescripţie extinctivă. Întreruperea  
cursului prescripţiei. Recunoaşterea 
dreptului a cărui acţiune se prescrie. 
Efectul întreruperii ................................ 252 

262. Prescripţie extinctivă. Vicii ascunse. 
Contract de construire de locuinţă 
proprietate personală. Termenul de 
prescripţie a dreptului la acţiune. 
Întreruperea termenului de prescripţie prin 
recunoaşterea de către pârât a drepturilor 
reclamanţilor ......................................... 252 

263. Antecontract. Clauză anticipatorie. 
Rezoluţiune. Prescripţie extinctivă. Termen 
de prescripţie. Întreruperea prescripţiei 
extinctive .............................................. 253 

264. Prescripţie extinctivă. Recunoaşterea 
dreptului. Condiţiile în care aceasta duce la 
întreruperea prescripţiei. Recunoaşterea 
datoriei în cadrul termenului de  
prescripţie ............................................. 254 

265. Prescripţie extinctivă. Întreruperea  
cursului prescripţiei. Recunoaşterea 
dreptului creditorului de către debitor. 
Consecinţe ............................................ 255 

266. Prescripţie. Întreruperea cursului 
prescripţiei. Recunoaşterea datoriei  
de către debitor...................................... 256 

267. Recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se 
prescrie. Întreruperea termenului.  
Condiţii................................................. 256 



Cuprins 351 

268. Succesiune. Reducţiunea liberalităţii excesive. 
Invocarea pe cale de excepţie. Prescripţie 
extinctivă. Întrerupere ............................. 257 

269. Prescripţie extinctivă. Cauze de 
întrerupere............................................. 258 

270. Dividende. Dobânzi. Prescripţie. 
Întreruperea termenului de prescripţie prin 
recunoaşterea dreptului.......................... 259 

271. Dividende. Prescripţia dreptului la acţiune. 
Cauze de întrerupere. Recunoaşterea 
dreptului................................................ 259 

272. Prescripţie extinctivă. Recunoaştere de 
datorie. Întreruperea termenului de 
prescripţie. Efecte.................................. 260 

273. Prescripţia extinctivă. Întreruperea 
termenului de prescripţie. Recunoaştere  
de datorie. Consecinţe............................ 261 

274. Invenţii. Prescripţie. Termen. Depăşire.  
Caz în care termenul de prescripţie este 
întrerupt ................................................ 262 

275. Plată nedatorată. Prescripţia extinctivă. 
Cauze de întrerupere.............................. 263 

276. Plată parţială. Întreruperea termenului de 
prescripţie extinctivă. Efecte. Stingerea 
obligaţiilor. Compensaţia....................... 265 

277. Prescripţie extinctivă. Refuzul de a  
răspunde la notificări. Întreruperea cursului 
prescripţiei. Condiţii .............................. 266 

278. Contract comercial în formă simplificată. 
Prescripţie. Notificarea prealabilă a 
debitorului. Cerere de chemate în  
judecată. Deosebiri. Cazuri de  
întrerupere. Momentul naşterii  
dreptului la acţiune................................ 268 

279. Prescripţie. Recunoaşterea datoriei.  
Condiţii. Expirarea termenului ................ 268 

3.1.2. Introducerea unei cereri de chemare în judecată  
         ori de arbitrare ..................................................... 269 

280. Prescripţie extinctivă. Întreruperea 
prescripţiei extinctive. Punere în 



Prescripţia extinctivă 352

întârziere............................................... 269 
281. Prescripţie extinctivă. Întreruperea 

prescripţiei extinctive. Efectul întreruptiv al 
prescripţiei se produce exclusiv în folosul 
titularului dreptului la acţiune ................ 270 

282. Prescripţie extinctivă. Termen de prescripţie. 
Întreruperea prescripţiei extinctive......... 273 

283. Prescripţie extinctivă. Întrerupere.  
Cerere de asigurare de dovezi. Caracter 
necontencios.......................................... 273 

284. Drept material. Prescripţie extinctivă. 
Întrerupere. Neîntrunirea condiţiilor....... 273 

285. Prescripţie extinctivă. Întreruperea 
prescripţiei extinctive. Litigii economice. 
Conciliere prealabilă. Casare. Recurs ..... 275 

286. Prescripţia extinctivă. Întreruperea 
prescripţiei extinctive. Sesizarea instanţei 
mai înainte de efectuarea concilierii  
directe ................................................... 275 

287. Prescripţia extinctivă. Cauze de  
întrerupere............................................. 276 

288. Garanţiile reale ale executării obligaţiilor. 
Creanţa garantată printr-un drept de retenţie. 
Dreptul creditorului de a-şi valorifica 
creanţa. Termen de prescripţie ............... 277 

289. Cerere de chemare în judecată netimbrată. 
Prescripţie extinctivă. Întrerupere.  
Condiţii................................................. 278 

290. Somaţie de plată. Respingerea cererii. 
Întreruperea prescripţiei......................... 279 

3.1.3. Act începător de executare ................................... 280 
291. Prescripţia dreptului de a cere executarea 

silită. Întreruperea prescripţiei executării 
silite. Modalitate. Somaţie. Imobil.  
Evacuare ............................................... 280 

292. Prescripţia extinctivă. Cauze de întrerupere. 
Neîndeplinire. Dreptul de a cere  
executarea silită..................................... 280 

293. Prescripţie. Întreruperea termenului. 
Solicitarea repetată a plăţii. Ineficienţă... 281 



Cuprins 353 

294. Prescripţie extinctivă. Întreruperea cursului 
prescripţiei. Condiţii............................... 282 

295. Executare silită. Prescripţie. Termen. 
Întreruperea cursului prescripţiei............ 283 

3.2. Efectele întreruperii cursului prescripţiei ................... 284 
3.2.1. Efectele întreruperii cursului prescripţiei extinctive  
          potrivit art. 17 alin. (2) din Decretul  
          nr. 167/1958......................................................... 284 

296. Partaj. Solicitare, concomitent, şi a 
cheltuielilor de înmormântare. 
Prescriptibilitatea acestui din urmă  
capăt de cerere....................................... 284 

3.2.2. Efectele întreruperii cursului prescripţiei  
          extinctive potrivit art. 17 alin. (3) din  
         Decretul nr. 167/1958 ........................................... 285 

297. Dividende. Prescripţia dreptului la  
acţiune. Termen. Cauze de întrerupere ... 286 

 
Capitolul VI. Repunerea în termenul de prescripţie  
                        extinctivă ......................................................... 287 

1. Domeniul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă287 
1.1. Cauze jurisprudenţiale care justifică repunerea  

       în termen..................................................................... 287 
1.1.1. Împrejurări speciale în care s-a gasit  
         moştenitorul .......................................................... 287 

298. Succesiuni. Certificat de moştenitor.  
Dreptul de opţiune succesorală.  
Prescripţie extinctivă ............................. 287 

1.1.2. Necunoaşterea de către legatar a existenţei  
          testamentului........................................................ 288 

299. Succesiune. Caracterul termenului pentru 
acceptarea succesiunii. Suspendarea 
prescripţiei extinctive. Efecte. Cazul 
legatarului care nu a cunoscut existenţa 
testamentului. Repunere în termen ......... 288 

1.1.3. Părăsirea minorului de către reprezentantul 
          legal..................................................................... 289 

300. Succesiune. Minor chemat la succesiunea 
tatălui. Repunere în termen .................... 289 



Prescripţia extinctivă 354

1.1.4. Spitalizarea îndelungată ori repetată a mamei ...... 292 
301. Paternitate. Acţiune pentru stabilirea ei. 

Repunere în termen. Condiţii ................. 292 
1.1.5. Boala gravă a creditorului ................................... 292 

302. Executare silită. Prescripţie. Boala psihică 
gravă a creditorului. Repunere în termen. 
Admisibilitate........................................ 292 

1.2. Cauze jurisprudenţiale care nu justifică repunerea  
       în termen..................................................................... 293 

1.2.1. Eroarea de drept .................................................. 293 
303. Repunere în termen. Eroare de drept ...... 293 

1.2.2. Depăşirea culpabilă a termenului de acceptare  
          a moştenirii .......................................................... 293 

304. Dreptul de opţiune succesorală. Cerere de 
repunere în termen. Forţa majoră ........... 293 

1.2.3. Boala jurisconsultului .......................................... 294 
305. Prescripţie. Data naşterii dreptului  

la acţiune pentru penalităţi de neexecutare a 
contractului. Termen de prescripţie. 
Repunere în termen. Condiţii ................. 294 

1.2.4. Ruperea legăturilor cu defunctul şi domicilierea 
          în altă localitate a moştenitorului ......................... 295 

306. Succesiune. Acceptare. Prescripţie. 
Domiciliul succesibilului într-o altă 
localitate decât cea a defunctului. 
Consecinţe ............................................ 295 

307. Succesiune. Acceptare. Prescripţie. 
Repunere în termen. Motive temeinice... 296 

1.2.5. Cunoaşterea infidelităţii soţiei în urma  
          primirii unei scrisori anonime .............................. 296 

308. Rudenia. Tăgăduirea paternităţii. Termen 
pentru introducerea acţiunii. Prescripţie. 
Cerere de repunere în termen.  
Admisibilitate........................................ 296 

 
2. Termenul în care poate fi solicitată repunerea în  
     termenul de prescripţie .................................................... 298 

309. Acţiune în tăgăduirea paternităţii.  
Prescripţia dreptului la acţiune. Data de la 
care curge termenul de exercitare a 



Cuprins 355 

dreptului. Repunere în termen................ 298 
310. Drept de succesiune. Testament. Legat cu 

titlu particular. Reducerea liberalităţilor. 
Acţiune. Caracterizare. Prescripţie  
extinctivă .............................................. 298 

311. Drept de succesiune. Termen de acceptare. 
Depăşire. Prelungirea termenului (repunerea 
în termen). Dispoziţia legală aplicabilă. 
Prescripţia dreptului de opţiune succesorală. 
Prescripţie extinctivă. Termen de  
prescripţie ............................................. 299 

312. Drept de succesiune. Acceptare. Prescripţia 
dreptului de acceptare a succesiunii. 
Repunere în termen. Condiţii ................. 300 

313. Succesiuni. Dreptul de opţiune succesorală. 
Prescripţia dreptului de opţiune succesorală. 
Prescripţie extinctivă. Repunere în termen. 
Suspendarea prescripţiei extinctive ........ 301 

314. Paternitate. Acţiune în tăgada paternităţii. 
Prescripţie extinctivă. Repunere în  
termen................................................... 302 

315. Succesiune. Acceptare. Prelungirea 
termenului............................................. 303 

3. Efectul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă.... 303 
3.1. Efectul repunerii generale în termenul  
      de prescripţie................................................................ 303 

316. Drept de succesiune. Termen de acceptare. 
Depăşire. Prelungirea termenului  
(repunerea în termen). Dispoziţia  
legală aplicabilă..................................... 303 

3.2. Efectul repunerii speciale în termenul de prescripţie .. 304 
3.2.1. Efectul repunerii în termenul de prescripţie potrivit    
          art. 13 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 .................. 304 

317. Legea fondului funciar. Cerere formulată  
de renunţătorii la succesiune.................. 305 

318. Acceptarea moştenirii. Repunere în  
termen. Fond funciar ............................. 306 

3.2.2. Efectul repunerii în termenul de prescripţie  
potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 112/1995...... 307 

3.2.3. Efectul repunerii în termenul de prescripţie  



Prescripţia extinctivă 356

potrivit art.  4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001....... 307 
319. Imobil preluat în mod abuziv. Revendicare. 

Certificat de vacanţă succesorală.  
Repunerea de drept în termenul de 
acceptare a succesiunii. Condiţii ............ 307 

320. Calitatea de persoană îndreptăţită.  
Noţiunea de succesibil ........................... 308 

 
Capitolul VII. Decizii ale Curţii Constituţionale  
                         în materia prescripţiei extinctive ............... 310 

321. Prescripţie extinctivă. Regimul juridic al 
nulităţii. Regimul juridic al prescripţiei .. 310 

322. Termenul de prescripţie extinctivă în 
raporturile dintre societăţile comerciale.. 311 

323. Termenul general de prescripţie ............. 312 
324. Dreptul la despăgubiri primite de 

proprietarul unui imobil trecut în 
proprietatea statului. Termen de  
prescripţie ............................................. 313 

325. Introducerea unei cereri de chemare în 
judecată. Întreruperea cursului   
prescripţiei extinctive. Condiţii) ............. 314 

326. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive.  
Art. 16 alin. (1) lit. b) din Decretul  
nr. 167/1958.......................................... 315 

327. Brevete de invenţie. Prescripţie  
extinctivă .............................................. 317 

 
Index alfabetic ......................................................................... 319 

 


