
Prefaţă 

Autorul acestei valoroase lucrări este un distins magistrat, 
absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, care, 
în acelaşi timp, a îndrăznit să încerce şi a reuşit să-şi pună în valoare 
disponibilităţile şi talentul său pe terenul cercetării ştiinţifice în 
spaţiul dreptului privat. Este format la şcoala de drept civil a acestei 
instituţii de învăţământ superior, de aceea lucrarea de faţă, într-o 
primă variantă, a fost susţinută ca teză de doctorat, sub conducerea 
noastră ştiinţifică, ceea ce a făcut posibilă obţinerea de către autor a 
titlului ştiinţific de doctor în drept. Subliniind încă de atunci, cu 
prilejul dezbaterii publice, faptul că rezultatul demersului ştiinţific al 
doctorandului are o incontestabilă valoare teoretică şi practică, am 
propus publicarea acestei lucrări, pentru a fi pusă la dispoziţia 
teoreticienilor şi practicienilor interesaţi în cunoaşterea cât mai 
profundă a instituţiei proprietăţii şi a celorlalte drepturi reale. 

Ne găsim în prezenţa unei lucrări care constituie un adevărat 
tratat despre uzucapiune, ca mod de dobândire, în principal, a drep-
tului de proprietate. Fără a încerca ierarhizări care sunt îndeobşte 
contestabile, apreciem că ne găsim în prezenţa uneia dintre cele mai 
reuşite analize a temei cercetate în întregul spaţiu al doctrinei 
juridice din ţara noastră, din toate timpurile. Nu putem contesta 
faptul că subiectul a mai fost abordat şi de către alţi autori, dar 
niciunul dintre ei nu a reuşit să realizeze o lucrare atât de cuprin-
zătoare şi documentată, cu soluţii formulate în legătură cu toate 
problemele acumulate în cursul timpului şi mai ales în ultimul 
deceniu şi jumătate, care aşteptau o competentă analiză, întreprinsă 
cu probitate ştiinţifică.  

Rezultatul este, fără îndoială, remarcabil. 
Lucrarea este foarte judicios structurată în patru titluri. Toate 

aspectele şi problemele sunt tratate profund, contributiv, creator şi 
direct proporţional cu importanţa fiecăreia în ansamblul subiectului 
cercetat.  

Pentru a valoriza rezultatele eforturilor sale de cercetare, autorul a 
întreprins o vastă activitate de documentare. Astfel, a consultat direct 
şi nemijlocit întreaga literatură română de specialitate – tratate, 
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cursuri universitare, monografii, studii, articole, note de practică 
judiciară, texte de lege etc. De asemenea, a cercetat şi studiat, cu 
indeniabilă pricepere şi putere de selecţie, importante lucrări în 
materie ale autorilor francezi, îndeosebi cele mai recente şi aflate în 
actualitate; este vorba de peste 200 de titluri, care pot fi uşor 
identificate şi în notele de trimitere din subsolul paginilor. La toate 
acestea se adaugă jurisprudenţa română şi franceză semnificativă şi 
relevantă. Autorul nu ignoră nicio problemă sesizată şi nicio soluţie 
formulată în doctrină ori, după caz, statuată în jurisprudenţă. De 
asemenea, se constată onestitatea de cercetător a autorului, deoarece 
nu uită să facă întotdeauna trimiterea necesară atunci când se referă 
la opinii, soluţii sau invocă argumente care nu-i aparţin. Este încă o 
dovadă a seriozităţii şi probităţii sale profesionale. 

Lucrarea este bine scrisă. Frumuseţea exprimării, claritatea 
formulărilor, acurateţea vocabularului juridic utilizat şi demonstraţia 
coerentă şi impecabilă sunt calităţi care întregesc valoarea ştiinţifică 
a lucrării. Nu există greşeli, omisiuni semnificative sau inadvertenţe 
care să pună sub semnul întrebării conţinutul ideatic al analizelor 
realizate. Toate aspectele cercetate sunt trecute prin filtrul gândirii 
proprii a autorului, iar soluţiile la care se raliază sau pe care le 
propune sunt bine argumentate. 

Lucrări ca aceasta, concepută, redactată, finalizată şi apoi comple-
tată de domnul judecător dr. Eugen Roşioru, sunt premise obiective 
care ne permit să credem cu toată fiinţa că ştiinţa dreptului privat în 
România, în ultimii ani, se remarcă prin dinamism, spirit creator şi 
valoare pragmatică, în pofida faptului că uneori ne mai întâlnim şi cu 
impostura, care va fi, fără îndoială, marginalizată, dacă nu eradicată 
prin măsuri curative. Un astfel de mijloc ştiinţific curativ este şi 
lucrarea de faţă, pe care cu plăcere şi cu întreaga noastră răspundere 
o recomandăm tuturor juriştilor şi studenţilor în drept. 

 
Prof. univ. dr. Liviu Pop, 

Şeful Catedrei de drept privat, 
Facultatea de Drept, 

Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca 
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Titlul I. Prezentare generală 

Capitolul I. Consideraţii introductive 

1. Argument. Devenim proprietari sau încetăm să fim proprietari. 
Sunt cele două posibilită i care, la prima vedere, nu ar părea să suscite 
vreo ambiguitate. Totuşi, istoria colectivită ilor umane atestă diver-
sitatea semnifica iilor acestor două categorii de evenimente1.  

În măsura în care admitem că proprietatea nu reprezintă altceva 
decât o posesie de o anumită calitate2, este în firea lucrurilor ca cea 
care conduce la dobândirea proprietă ii să fie tocmai posesia3.  

Ambele servesc la aprecierea for ei şi longevită ii drepturilor, în 
special a celor pe care le denumim „perpetue”4. Aceasta implică însă 
raportarea la un alt instrument de măsură a continuită ii situa iei 
juridice: timpul. Poate, de aceea, viabilitatea unui drept este analizată, 
cel mai adesea, prin prisma durabilită ii stărilor de fapt, altfel spus, a 
continuită ii în timp privind exercitarea unei stăpâniri, a unor 
prerogative de fapt asupra unui lucru.  

Trăinicia acestei simbioze este surprinsă – aşa cum poate nicio 
altă institu ie juridică nu a reuşit până în prezent – de către uzuca-
piune, această „reveren ă binevoitoare” a dreptului în fa a unei stări 
de fapt – posesia5.  
                                                        

1 Fr. Terré, Ph. Simler, Droit civil. Les Biens, 4e éd., Ed. Precis Dalloz, 
Paris, 1992, nr. 374, p. 237. 

2 Fr. Terré, Ph. Simler, op. cit., nr. 397, p. 252. 
3 Romanii clasificau căile de dobândire a proprietă ii în moduri de drept ale 

gin ilor (iure naturalii sau gentium) şi moduri de drept civil (iure civilii), 
diviziune men ionată şi de juriştii Paulus (Digeste, 6,1, 23) şi Gaius (Insti-
tutiones, 2, 65), apud C.Şt. Tomulescu, Drept privat roman, Bucureşti, 1973, 
Tipografia Universită ii din Bucureşti, p. 174. Din primele făceau parte: 
ocupa iunea, tradi iunea, accesiunea şi specifica iunea (Gaius, 2, 65-80), în 
timp ce celelalte sunt: mancipa iunea, in iure cessio, usucapio, adiudicatio, lex. 

4 Despre această categorie a drepturilor reale, a se vedea C. Bîrsan, Drept 
civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, nr. 21, p. 22. 

5 Ph. Jestaz, Prescription et possession en droit français des biens, 
Recueil Dalloz-Sirey, 1984, Chronique, 5e Cahier, p. 27. 
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2. Determinarea no iunii. Accep iuni juridice. Prin uzucapiune 
se în elege „acel mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a altor 
drepturi reale principale, în privin a unui lucru, prin posedarea 
neîntreruptă a acelui lucru în intervalul de timp prevăzut de lege”1 
sau, altfel spus, „naşterea dreptului de proprietate ori a altui drept real 
asupra unui bun imobil prin posedarea lui de către o persoană în 
condi iile şi termenul prevăzute de lege”2. 

În Codul civil român nu este utilizat termenul de uzucapiune, ci 
acela de prescrip ie, în art. 1837 prevăzându-se că aceasta este „un 
mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obliga ie”, 
optându-se pentru terminologia utilizată în cuprinsul Codului civil 
francez în această materie. 

Redactorii Codului Napoleon şi-au manifestat astfel preferin a 
pentru institu ia praescriptio din dreptul roman, care acoperea un 
spectru mai larg decât usucapio (care se referea strict la dobândirea 
dreptului de proprietate) în ceea ce priveşte drepturile reale suscep-
tibile de a fi dobândite prin posesie îndelungată. 

În schimb, ambivalen a efectelor juridice ale prescrip iei (mod de 
dobândire a proprietă ii, dar şi de stingere a unui drept) a generat 
numeroase precizări – în special doctrinare3 – cu privire la accep-
iunile juridice ale acestei institu ii. 

Astfel, în timp ce prescrip ia achizitivă a devenit sinonimă cu 
uzucapiunea4, în privin a celei extinctive au fost consacrate de litera-
tura de specialitate două sensuri5 ale no iunii: 

a) institu ie de drept civil cuprinzând totalitatea normelor juri-
dice care reglementează stingerea dreptului la ac iune în domeniul 
raporturilor civile; 

                                                        
1 M.N. Costin, Marile institu ii ale dreptului civil român, vol. I, Ed. Dacia, 

Cluj-Napoca, 1982, p. 365. Sau, într-o formulare asemănătoare, „prescrip ia 
achizitivă sau uzucapiunea este (...) un mijloc de a dobândi proprietatea unui 
lucru, prin posesia acelui lucru în tot timpul fixat de lege” (I. Rosetti-Bălănescu, 
Al. Băicoianu, C. Hamangiu, Tratat de drept civil român, Ed. All, Bucureşti, 
1997, vol. II, nr. 347, p. 149). 

2 L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina 
Lex, Bucureşti, 2001, p. 228. 

3 A se vedea infra nr. 142. 
4 A se vedea infra nr. 3. 
5 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele 

dreptului civil, Ed. Şansa SRL, Bucureşti, 1998, nr. 183, p. 213. 
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b) în al doilea sens, ea desemnează esen a prescrip iei extinctive, 
adică stingerea dreptului material la ac iune. 

În legătură cu această din urmă accep iune, unii autori definesc 
prescrip ia extinctivă ca fiind „stingerea, după caz, fie a acelei com-
ponente a dreptului la ac iune care este posibilitatea titularului drep-
tului de crean ă de a ob ine obligarea subiectului pasiv la executarea 
obliga iei corelative sau la recunoaşterea dreptului subiectiv contestat, 
fie a însuşi dreptului real principal (sau, în situa iile expres prevăzute 
de lege, a dreptului nepatrimonial), datorită nesesizării organului de 
jurisdic ie în termenul prevăzut de lege”1, concluzionând că, sub 
aspectul naturii sale juridice, prescrip ia extinctivă reprezintă o sanc-

iune îndreptată împotriva titularului neglijent al dreptului prescris. 
Al i autori2 apreciază că prescrip ia extinctivă constituie „un mod de 

transformare a con inutului raportului juridic civil”, apreciind că aceasta 
„metamorfozează, transformă dreptul subiectiv civil şi obliga ia civilă 
corelativă, «retrogradându-le» din perfecte (asigurate prin «ac iune»), în 
imperfecte (naturale, asigurate doar prin «excep iune»)”. 

În ceea ce ne priveşte, ne raliem defini iei exprimate recent, potri-
vit căreia prescrip ia extinctivă reprezintă „acel mod de înlăturare a 
răspunderii civile constând în stingerea dreptului material la ac iune 
neexercitat în termenul stabilit de lege”3. 

Revenind la uzucapiune – întrucât asupra asemănărilor şi deose-
birilor dintre aceasta şi prescrip ia liberatorie vom avea ocazia să 
insistăm mai târziu4 – arătăm că, pe lângă valen a universal recunos-
cută, aceea de mod de dobândire a proprietă ii, unii autori5 indică 
şi o a doua accep iune a prescrip iei achizitive, aceea de mijloc de 

probă în materia proprietă ii, mai precis prezum ie legală 
irefragabilă (absolută) de proprietate6. 

 

                                                        
1 G. Boroi, Drept civil. Partea Generală, ed. a II-a, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 1999, p. 262. 
2 Gh. Beleiu, op. cit., nr. 185, p. 217. 
3 M. Nicolae, Prescrip ia extinctivă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, nr. 5, 

p. 30. 
4 A se vedea infra nr. 142. 
5 G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, Tome II, vol. 2 (,,Les Biens”),  

Ed. Sirey, Paris, 1966, nr. 184, p. 200; Fr. Terré, Ph. Simler, op. cit., nr. 443, 
p. 279. 

6 A se vedea infra nr. 8. 
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3. Terminologie. Etimologia uzucapiunii se regăseşte în dreptul 
roman: din cuvintele latineşti usus, us = folosin ă şi capio, capere = a 
lua, luare, a rezultat usucapio, usucapere = luare în folosin ă, dobân-
dire ca efect al folosin ei (îndelungate). În documentele juridice şi 
literare ale vremii se întâlnesc două forme ale acestei institu ii: 
ususcapio (cu genitivul)1 şi usucapio (cu ablativul instrumental)2. 
Forma ususcapio, care pare a fi mai veche, este atestată încă în 
vremea împăratului Caracalla, de o inscrip ie găsită în anul 1952 cu 
ocazia săpăturilor arheologice efectuate pe locul unde a fost situat 
municipiul Lauriacum. 

Odată cu evolu ia societă ii romane, în special a dreptului roman, 
uzucapiunea a căpătat noi accep iuni juridice, constituind un mod de 
dobândire a proprietă ii şi clarificare a unor situa ii juridice în temeiul 
unei aparen e îndelungate3. 

În timpul epocii imperiale s-a creat o institu ie similară, care răs-
pundea aceloraşi exigen e economice şi sociale, fundamentată însă – 
din punct de vedere juridic – întrucâtva diferit de uzucapiune: longi 
temporis praescriptio (mai târziu reglementându-se şi o praescriptio 
longissimi temporis). Aceasta din urmă reprezenta mai degrabă o 
excep ie de procedură pusă la îndemâna posesorului neproprietar 
pentru a se apăra fa ă de eventualii uzurpatori, care avea însă un 
asemenea efect doar atâta timp cât cel care o invoca era în posesia 
bunului în discu ie. Praescriptio longi temporis nu îi conferea şi 
posibilitatea de a intra în posesia bunului după pierderea sa, chiar şi 
în urma unei samavolnicii4. 

Consecin a firească şi pragmatică a coexisten ei celor două 
institu ii de mai sus a constituit-o contopirea lor într-una singură5 – 
prescrip ia – care să îmbine avantajele amândurora, marcând astfel o 
treaptă evolutivă în istoricul uzucapiunii.  

Noua institu ie prelua de la „usucapio” efectul constitutiv de 
drepturi al acesteia, de transformare a unei stări de fapt prelungite 
într-o situa ie juridică certă. Astfel, ea asigura apărarea posesiei exer-

                                                        
1 Cicero, De leges, 1, 55, Gaius, Institutiones, 2, 60, apud C.Şt. 

Tomulescu, op. cit., nr. 261, p. 179. 
2 Cicero, De leges, 2, 46, Gaius, Institutiones, 2, 55, apud C.Şt. 

Tomulescu, op. cit., nr. 261, p. 179. 
3 A se vedea infra nr. 8. 
4 A se vedea infra nr. 4. 
5 Idem. 
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citate de uzucapant prin punerea la îndemâna acestuia, după înde-
plinirea termenului stabilit în acest sens, a unei ac iuni în revendicare 
(rei vindicatio), aidoma unui adevărat proprietar, ca efect al posesiei 
prelungite. Pe de altă parte, a împrumutat de la „longi temporis 
praescriptio” func ia sa de mijloc de probă, de excep ie – peremptorie – 
de procedură care să-l pună pe stăpânul unui bun la adăpost de orice 
revendicare intempestivă. Prin exercitarea în fapt, timp îndelungat, a 
prerogativelor de proprietar, posesorul era dispensat – în cazul unei 
ac iuni petitorii îndreptate împotriva sa – de sarcina dificilă (şi uneori 
chiar imposibilă) de a dovedi validitatea atât a titlului său, cât şi a 
tuturor înstrăinărilor anterioare1. 

Succesul acestei fuziuni, datorate în mare măsură complemen-
tarită ii celor două aspecte pe care le implică (mod originar de dobân-
dire a proprietă ii, dar în acelaşi timp, mijloc de dovadă – prezum ie 
legală de proprietate în favoarea posesorului2) este demonstrat de 
longevitatea institu iei prescrip iei achizitive până în contempora-
neitate. Ea s-a păstrat sub denumirea de prescrip ie (achizitivă, 
pentru a o deosebi de cea extinctivă) în toate sistemele juridice de 
inspira ie romană3. Codul nostru civil, sub influen a celui francez, 
utilizează numai denumirea de „prescrip ie” (în cuprinsul art. 645,  
art. 1837-1911), însă în limbajul nostru juridic s-a păstrat şi termenul 
                                                        

1 Despre probatio diabolica, a se vedea supra nr. 8. 
2 A se vedea infra nr. 142 şi nr. 8. 
3 În dreptul francez, belgian, luxemburghez (,,Code civil du Grand-Duché 

de Luxembourg”, Editpress Luxembourg, 1995), s-a păstrat denumirea de 
„prescription”. În dreptul italian se foloseşte în schimb denumirea de 
„usucapione” (art. 1159-1167 C. civ. italian – „Codici civile annotato con la 
dottrina e la giurisprudentia a curo di Pietro Perlingieri”, Edizioni Scientifiche 
Italiane 1991, Zanichelli editore, p. 654-687). În dreptul german prescrip ia 
achizitivă poartă denumirea de „Ersitzung” (art. 900 Burgerlicher Gesetzbuch), 
spre deosebire de cea extinctivă – „Verjährung” (art. 194 B.G.B.). În dreptul 
englez există institu ia „folosin ei imemoriale”, care ar putea fi comparată cu 
prescrip ia achizitivă. Acesteia îi sunt supuse toate drepturile susceptibile de 
transmisiune (mai pu in acelea a căror realizare depinde de o altă persoană – 
„drepturi relative”), care pot fi dobândite în virtutea unei folosin e imemo-
riale, fără a fi necesar un titlu formal justificativ. Folosin a este socotită 
imemorială dacă urcă până la primul an al domniei lui Richard I (1189-1199), 
însă dacă se face dovada unei stăpâniri continue, paşnice, publice, sub forma 
exercitării unui drept timp de cel pu in 20 de ani, folosin a imemorială este 
prezumată (pentru amănunte, a se vedea A. Boar, Uzucapiunea. Prescrip ia, 
posesia şi publicitatea drepturilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 23). 


