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1. Definirea legală a dreptului de proprietate a fost completată prin reglementarea noului 

Cod civil (în raport cu art. 480 C. civ.) în sensul celor evidenţiate de doctrină. Noua reglementare 
defineşte acest drept prin conţinutul său, adică prin atributele conferite de dreptul de proprietate: 
posesia, folosinţa şi dispoziţia. Astfel, în noua reglementare, se consfinţeşte dreptul real al 
titularului de a poseda, de a folosi şi de a dispune (jus posidendi, jus utendi, jus fruendi şi jus 
abutendi) de bunul său, proprietate privată, atribute ce pot fi exercitate în mod absolut, exclusiv şi 
perpetuu, cu respectarea limitelor legale. 

 
2. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate este acelaşi cu cel din textul art. 480 C. civ., şi 

anume, atributele dreptului de proprietate sunt următoarele: 
 
– Posesia (jus posidendi) reprezintă, sub aspect juridic, aproprierea stăpânirii bunului care este 

obiectul dreptului de proprietate, practic, relaţia dintre proprietar şi bunul său. Astfel, posesia ca 
element de drept exprimă dreptul de a apropria şi a stăpâni bunul, spre deosebire de posesia 
exercitată ca stare de fapt. 

 
– Folosinţa (jus utendi şi jus fruendi) ca atribut al dreptului de proprietate, spre deosebire de 

termenul folosit în limbajul comun, în terminologia juridică reprezintă dreptul proprietarului de a 
se servi personal de bunul său în funcţie de natura acestuia. Desigur, această prerogativă a 
titularului nu trebuie exercitată abuziv.1 Exercitarea acestui atribut nu exclude însă dreptul 
proprietarului de a nu se folosi de bunul său fără a-şi pierde prin neuz dreptul de proprietate.  

Cea de a doua latură a atributului folosinţei (jus fruendi, fructus) reprezintă dreptul 
proprietarului de a culege fructele produse periodic de bunul său, fără a se consuma substanţa 
acestuia. Astfel, fructele se deosebesc de producte – care consumă substanţa bunului. 

Fructele sunt, conform art. 483 C. civ. şi art. 548 N.C.C., naturale, industriale sau civile; 
 
– Dispoziţia (jus abutendi, abusus) este atributul dreptului de proprietate, care are două 

forme: dispoziţia materială şi dispoziţia juridică. 
 
a) Dispoziţia materială se referă la bunurile corporale, inclusiv drepturile de creanţă a căror 

substanţă juridică este în materialitatea titlului. Dispoziţia materială presupune dreptul 
proprietarului ca, el însuşi sau prin altă persoană, să consume substanţa bunului, să culeagă 
productele, să modifice, să transforme sau să distrugă bunul. 

                                                           
* Prof. univ. dr. la Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept. 
1 A se vedea art. 15 N.C.C. – despre abuzul de drept. 
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b) Dispoziţia juridică. Exercitarea acestui atribut se realizează prin acte juridice de dispoziţie 
între vii (inter vivos) sau pentru cauză de moarte (mortis causa). În acest sens, acte de înstrăinare a 
dreptului de proprietate între vii pot fi: vânzarea, donaţia, contractul de rentă viageră, contractul 
de întreţinere etc., iar pentru cauză de moarte – legatul. 

 
3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 
 
În Codul civil, la art. 480, sunt enumerate caracterele juridice ale dreptului de proprietate (exclusiv 

şi absolut) iar în noul Cod civil, la art. 555 alin. (1), se adaugă şi al treilea caracter consacrat de 
doctrină, şi anume, perpetuitatea. Astfel, în noua reglementare, dreptul de proprietate este absolut, 
exclusiv şi perpetuu. 

 
a) Caracterul absolut al dreptului de proprietate, într-o primă abordare, poate fi privit în 

sensul diferenţierii de drepturile relative2, fără a fi luat în considerare numai caracterul său 
opozabil erga omnes, care, de altfel, caracterizează toate drepturile absolute. Acest caracter 
trimite mai degrabă la un drept deplin, complet. 

 
b) Caracterul exclusiv prin care se înţeleg nu numai puterile depline ale titularului dreptului, ci 

şi monopolul3 acestuia asupra bunului său şi excluderea terţilor, inclusiv a autorităţilor publice. 
Excepţie face proprietatea comună, caz în care există mai mulţi proprietari asupra aceluiaşi bun în 
acelaşi timp, situaţie în care am putea vorbi de exercitarea în comun a monopolului de către 
coproprietari. 

 
c) Caracterul perpetuu este corolarul perpetuităţii dreptului de proprietate privată, în sensul 

că acesta durează atâta timp cât există bunul.  
Aşadar, dreptul de proprietate, drept perpetuu, include şi ideea transmisibilităţii sale, fie prin 

acte juridice între vii, fie pe calea succesiunii. 
Tot asemenea, caracterul perpetuu al dreptului de proprietate este evidenţiat şi de 

imprescriptibilitatea dreptului de proprietate, care nu se stinge prin neuz, limita de timp a 
dreptului de proprietate fiind determinată de pieirea bunului. 

Aşadar, dreptul de proprietate este transmisibil, cu excepţia bunurilor care fac obiectul 
dreptului de proprietate publică sau a cazurilor de inalienabilitate legală ori convenţională a 
bunurilor proprietate privată.  

 
4. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată (art. 556 N.C.C.) 
 
Dispoziţiile art. 480 C. civ. şi ale art. 555 N.C.C., astfel cum am văzut, precizează în mod expres 

atributele şi caracterele dreptului de proprietate, dar în limitele determinate de lege, condiţie 
legală absolută pentru exercitarea prerogativelor acestui drept. Art. 556 N.C.C. distinge, la alin. (1), 
limitele materiale ale exercitării dreptului de proprietate, determinate de limitele corporale ale 
bunului care formează obiectul dreptului de proprietate, cu îngrădirile stabilite de lege. Astfel, 
limitarea priveşte atât corporabilitatea bunului, cât şi voinţa legiuitorului. Un astfel de exemplu l-
ar putea constitui dreptul proprietarului de a folosi subsolul proprietăţii sale imobiliare, însă, 
potrivit art. 44 alin. (5) din Constituţie, acesta poate fi folosit şi de o autoritate publică pentru 
executarea unor lucrări de interes general.  

                                                           
2 A se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român, ed. a VIII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2003; G. Boroi, Drept civil. Partea 

generală, Ed. All Beck, Bucureşti. 
3 A se vedea Fr. Terré, Ph. Simmler, Droit civil. Les biens, 2éme éd., Ed. Dalloz, Paris, p. 94. 
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Alin. (2) al art. 556 precizează posibilitatea limitării exercitării atributelor dreptului de 
proprietate prin efectul legii. Aceste limite juridice au în vedere chiar conţinutul juridic al dreptului 
de proprietate. 

Alin. (3) al aceluiaşi articol menţionează că limitările se pot face şi prin convenţie, dacă legea 
nu o interzice.  

Cu alte cuvinte, limitările pot fi rezultatul voinţei legiuitorului, a judecătorului sau chiar al 
voinţei proprietarului. 

Se impune însă o precizare, şi anume că limitele exercitării dreptului de proprietate privată, 
indiferent de sorgintea lor, nu înseamnă şi nu ar putea însemna lipsirea titularului de dreptul său. 

Excepţiile de la garantarea dreptului de proprietate sunt doar cele prevăzute de Constituţie, şi 
anume: exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi confiscarea. 

 
5. Dobândirea dreptului de proprietate 
Cât priveşte modurile de dobândire a dreptului de proprietate privată, la acele moduri 

prevăzute de Codul civil, s-au mai adăugat în noul Cod civil hotărârea judecătorească şi actul 
administrativ *art. 557 alin. (1) şi alin. (2)+. 

Remarcăm faptul că această nouă reglementare a fost preluată din doctrină, care, în mod 
constant, a considerat că hotărârea judecătorească este un mod de dobândire a dreptului de 
proprietate, chiar în lipsa unei prevederi exprese din Codul civil, atunci când aceasta este 
constitutivă sau translativă de proprietate (art. 888 N.C.C.). 

Tot asemenea, înscrierea în Cartea funciară, cu respectarea dispoziţiilor legale, a bunurilor 
imobile este un mod de dobândire a dreptului de proprietate, ceea ce corespunde efectului 
constitutiv al intabulării – reglementare nouă şi demult aşteptată *alin. (4) al art. 557 N.C.C.). 

Cât priveşte dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, credem că se cuvine să 
punem în evidenţă faptul că uzucapiunea imobiliară are o reglementare complet nouă în noul Cod 
civil. 

Uzucapiunea imobiliară cunoaşte două forme: uzucapiunea extratabulară (art. 930) şi 
uzucapiunea tabulară (art. 931). 

Uzucapiunea extratabulară are în vedere dobândirea dreptului de proprietate sau a unor 
dezmembrăminte ale acestuia în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani: dacă proprietarul 
înscris în Cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa; dacă a fost înscrisă în 
cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate; dacă imobilul nu era înscris în cartea 
funciară.  

După împlinirea termenului de 10 ani, dobânditorul, prin uzucapiune, al dreptului de 
proprietate sau al unor dezmembrăminte poate face înscrierea în cartea funciară, înscriere care 
este constitutivă a dreptului astfel dobândit. 

Uzucapiunea tabulară se referă la dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil sau 
ca titular al unui drept real de către persoana care a fost înscrisă, fără cauză legitimă, în Cartea 
funciară. Condiţiile legale, în această situaţie, sunt ca acela înscris să fi fost de bună-credinţă şi să 
posede timp de 5 ani după momentul înregistrării iar posesia să fie utilă (neviciată). 

 
Menţionăm următoarele: 
- termenul uzucapiunii începe să curgă, pentru uzucapiunea extratabulară, de la data decesului 

sau, după caz, a încetării existenţei persoanei juridice ori a înregistrării declaraţiei de renunţare la 
proprietate; 

- viciile posesiei suspendă curgerea termenului de uzucapiune; 
- joncţiunea posesiilor este permisă, posesorul actual putând să unească propria posesie cu 

cea a autorului său; 
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- termenul pentru uzucapiune nu este caracterizat ca fiind prescripţie achizitivă în noul Cod 
civil, care, de altfel, nu reglementează decât prescripţia extinctivă.  

 
6. Riscul pieirii bunului  
Este, de regulă, suportat de proprietar, dar, în noua reglementare se prevede că acesta poate 

fi asumat şi de către o altă persoană, dacă prin lege nu se dispune altfel. Desigur, nu poate fi vorba 
decât despre o asumare prin convenţie. 

 
7. Întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
Prevăzută în Codul civil la art. 489, sub titlul „Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile 

imobile”, proprietatea pământului cuprinde în sine „proprietatea suprafeţei şi a subfeţei lui”; în 
noul Cod civil, art. 559 alin. (1) nu face altceva decât să precizeze că proprietatea terenului, luată 
ca un dat, se întinde şi asupra subsolului şi a spaţiului de deasupra terenului, cu respectarea 
limitelor legale. Alin. (2) al acestui articol face precizarea, exempli gratia, în ceea ce priveşte 
întinderea dreptului proprietarului asupra terenului, că ar fi, de pildă, vorba despre „ridicarea 
oricăror construcţii deasupra şi în subsolul terenului, plantaţiile şi lucrările pe care le găseşte de 
cuviinţă, în afară de excepţiile prevăzute de lege, putând trage toate foloasele pe care acestea le-ar 
produce”. 

Totodată, proprietarul terenului este ţinut să respecte, în limitele şi în condiţiile determinate 
de lege, drepturile terţilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor şi apelor 
subterane, lucrărilor şi instalaţiilor subterane etc. 

De asemenea, în economia reglementării se regăsesc şi prevederi privind apele de suprafaţă şi 
albiile acestora care aparţin proprietarului terenului pe care se formează sau curg apele, izvoarele 
şi lacurile aflate pe terenul respectiv, în condiţiile legii. Cât priveşte folosirea apelor, se regăsesc 
dispoziţii generale în art. 604-609 N.C.C. 

 
8. Stingerea dreptului de proprietate 
Se bucură în noul Cod civil (art. 562) de o reglementare aparte, care, desigur, are în vedere 

proprietatea privată. 
 
8.1. Pieirea bunului. O primă precizare care ţine de esenţa dreptului de proprietate şi priveşte 

stingerea acestui drept se referă la pieirea bunului, deci a obiectului dreptului de proprietate. 
Dreptul de proprietate nu se pierde prin neuz, acesta fiind imprescriptibil. Cu toate acestea, 

dreptul de proprietate poate fi dobândit de altă persoană în condiţiile determinate de lege. 
 
8.2. Abandonarea unui bun mobil de către proprietarul său reprezintă un mod de stingere a 

dreptului de proprietate. Cât priveşte însă un bun imobil, renunţarea la dreptul de proprietate se 
face numai prin declaraţie autentică, dacă acesta este înscris în cartea funciară. 

Momentul stingerii dreptului de proprietate asupra bunului mobil este momentul abandonării 
acestuia, iar pentru bunul imobil este momentul înscrierii în Cartea funciară a declaraţiei de 
renunţare. 

 
8.3. Exproprierea, ca mod de stingere a dreptului de proprietate privată *alin. (3) art. 562+, nu 

este prevăzută în noul Cod civil în termeni direcţi, ci găsim numai reglementarea condiţiilor în care 
se poate face. 

De fapt, exproprierea pentru cauză de utilitate publică este prevăzută de Constituţia României la 
art. 44 alin. (3), tot în mod indirect, ca excepţie de la prevederea constituţională privind garantarea şi 
ocrotirea proprietăţii private, şi anume: „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de 
utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire” (s.n.). 
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Sediul materiei acestei operaţiuni juridice complexe, pe lângă prevederile constituţionale, se 

găseşte în Codul civil (art. 981) şi în noul Cod civil *art. 562 alin. (3)+, în Legea nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi în H.G. nr. 583/1994, de aprobare a 
Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea procedurilor prealabile 
în vederea declarării utilităţii pentru lucrări de interes naţional sau de interes local. Toate aceste 
reglementări constituie dreptul comun în materia exproprierii. 

O altă reglementare specială este dată prin Legea nr. 198 din 22 mai 2004 privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, completată şi modificată 
prin Legea nr. 184/2008, care, faţă de reglementarea iniţială, credem că putem afirma, este o lege 
complet nouă, atât cât priveşte cauzele exproprierii, care s-au extins şi la drumurile judeţene şi 
locale, dar mai ales prin încălcarea dispoziţiilor constituţionale privind dreapta şi prealabila 
despăgubire.  

Astfel, modificarea cuprinsă în art. 4 alin. (1) al Legii nr. 184/ 
2008, prevede că Guvernul sau autoritatea publică competentă, după caz, aprobă prin hotărâre 
suma globală a despăgubirilor estimată de expropriator după un raport de evaluare, aceasta 
însemnând, de fapt, stabilirea unilaterală de către expropriator a valorii despăgubirilor, fără 
acordul proprietarului imobilului supus exproprierii. 

Prin Legea nr. 184/2008 au fost, de asemenea, modificate şi termenele iniţial stabilite. Astfel, 
cererea pentru plata despăgubirilor trebuie depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la 
cunoştinţă publică, prin afişare la sediul Consiliului local pe raza căruia se află şi imobilul supus 
exproprierii *art. 5 alin. (2)+, şi nu în termen de 30 de zile cum era prevăzut iniţial şi care este un 
termen minim general. 

Mai mult decât atât, potrivit art. 9 alin. (1), expropriatul nemulţumit de cuantumul 
despăgubirii stabilite unilateral şi consemnat, se poate adresa, în condiţiile legii, instanţei jude-
cătoreşti în termen de 30 de zile de la data când i-a fost comunicată hotărârea (administrativă) de 
stabilire a cuantumului despăgubirii fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către 
expropriator.  

De asemenea, o altă modificare importantă a reglementării exproprierii este prevăzută de alin. 
(2) al aceluiaşi art. 9, potrivit căruia lucrările de utilitate publică privind drumurile, care fac obiectul 
reglementării, nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane ce ar putea invoca 
existenţa unor litigii privind proprietatea sau posesia imobilului expropriat. 

Credem că nu este greu de observat neconstituţionalitatea acestor reglementări din legile 
speciale, respectiv Legea nr. 198/ 
2004 şi Legea nr. 184/2008, care încalcă dispoziţiile art. 44 alin. (3) şi ale alin. (6) din Constituţie, 
despăgubirea nefiind fixată prin acordul comun între proprietar şi expropriator, şi nefiind în acest 
mod nici „dreaptă” şi nici „prealabilă”. 

a) Procedura judiciară. Dispoziţiile aplicabile etapei judiciare, anume art. 44 alin. (6) din 
Constituţia României, dispun: „Despăgubirile prevăzute la alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun 
acord cu proprietarul, iar în caz de divergenţă, prin justiţie”; este vorba de o procedură civilă 
specială, ce se completează cu dispoziţiile legale ale procedurii civile de drept comun, şi anume: 

- Instanţa se sesizează după epuizarea procedurilor administrative; 
- Instanţa competentă4 se sesizează printr-o cerere de chemare în judecată (cererea de 

expropriere) a oricărei persoane (fizice sau juridice) care poate proba un drept real sau un interes 
legitim privind imobilele supuse exproprierii. În cazul în care în cerere nu sunt chemate în judecată 
toate persoanele aflate într-o atare situaţie, judecătorul are obligaţia de a cita toate persoanele. 

b) Soluţionarea cererii presupune verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru 
expropriere şi stabilirea cuantumului despăgubirilor. Părţile pot însă încheia o tranzacţie în faţa 

                                                           
4 Instanţa competentă este tribunalul în raza căruia este situat imobilul supus exproprierii. 
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instanţei cu privire la expropriere şi la despăgubiri, situaţie în care instanţa ia cunoştinţă de 
aceasta şi pronunţă o hotărâre de expedient. 

De asemenea, stabilirea şi distribuirea despăgubirilor de către instanţă are în vedere şi 
dovedirea drepturilor celor care solicită să fie despăgubiţi, iar în caz de litigiu între persoanele care 
formulează cereri de despăgubire, drepturile acestora se stabilesc de către instanţa sesizată în 
cadrul procedurii exproprierii, chiar dacă procesul îmbracă un caracter complex5, în funcţie de 
drepturile solicitate prin acţiuni reale sau personale, pretinse prin cererile de despăgubire.  

c) Efectele juridice ale exproprierii sunt multiple şi complexe, putând să se regăsească atât în 
planul drepturilor reale, cât şi în planul drepturilor de creanţă.6 

Credem că este necesar să precizăm că efectele sunt aceleaşi, indiferent dacă există o 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau o înţelegere a părţilor încheiată anterior 
etapei judiciare a procedurii. 

 
8.4. Confiscarea  
Confiscarea este o sancţiune cu caracter excepţional ce înfrânge inviolabilitatea dreptului de 

proprietate privată şi, pe cale de consecinţă, nu poate fi consacrată decât în reglementările 
constituţionale.  

Ca sancţiune, confiscarea este reglementată în legislaţia penală şi în legislaţia contravenţională, 
care statuează condiţiile în care se poate dispune confiscarea bunurilor folosite sau destinate săvâr-
şirii infracţiunilor sau contravenţiilor ori care sunt rezultatul unor asemenea fapte. Credem că, 
reglementarea constituţională de la art. 44 alin. (9), pentru a pune în evidenţă caracterul excepţional 
al confiscării, prin care titularul dreptului poate fi lipsit de proprietatea asupra bunului său, conţine 
dispoziţia potrivit căreia averea dobândită licit nu poate fi confiscată iar caracterul licit al dobândirii 
este prezumat [alin. (8)]. 

Noul Cod civil, la alin. (4) al art. 562, reglementează acest mod de stingere a dreptului de 
proprietate printr-o negaţie, ignorând, astfel, reguli de tehnică legislativă: „Nu pot fi supuse confis-
cării decât bunurile destinate sau folosite pentru săvârşirea unor infracţiuni ori contravenţii sau 
cele rezultate din acestea”. 

 
 

                                                           
5 A se vedea Fl. Baias şi B. Dumitrache, Discuţii pe marginea Legii 33/1994, în „Dreptul” nr. 4/1995. 
3 A se vedea, mai pe larg, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 158. 
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Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
 

Profesor univ.dr. Marilena Uliescu 
Cercetător ştiinţific onorific 

Institutul de Cercetări Juridice 
« Acad. Andrei Rădulescu » al Academiei Române 

 
Noul Cod civil dă expresie conceptului modern privind dezmembrămintele dreptului de 

proprietate, potrivit căruia drepturile reale asupra bunului altuia sunt consecinţa dezmembrării 
atributelor care alcătuiesc conţinutul juridic al dreptului de proprietate. Astfel, asupra aceluiaşi 
bun se exercită mai multe drepturi reale, cum sunt dreptul de proprietate – drept complet, deplin, 
care în conţinutul său include toate atributele (posesia, folosinţa şi dispoziţia) –, dar şi alte 
drepturi reale constituite prin divizarea unor atribute ale dreptului de proprietate, mai puţin 
dispoziţia juridică. 

Proprietarul dreptului dezmembrat păstrează întotdeauna o parte din atributele dreptului de 
proprietate, adeseori fiind un nud proprietar. 

În doctrină, dezmembrămintele dreptului de proprietate au primit, sub aspectul definirii lor, 
cu unele nuanţe, caracterizarea ca fiind, în esenţă, drepturi reale principale, derivate din dreptul 
de proprietate privată asupra unui bun proprietatea altei persoane, care se constituie sau se 
dobândesc prin transferarea unor elemente ale conţinutului juridic al dreptului de proprietate 
asupra bunului respectiv către o altă persoană, sau prin exercitarea acestor elemente de către 
proprietarul bunului şi de către o altă persoană.7 

Aşadar, dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt limitate, ca număr, prin lege.  
În enumerarea Codului civil, ele sunt: 

a) dreptul de uzufruct; 
b) dreptul de uz; 
c) dreptul de abitaţie; 
d) dreptul de servitute. 

Cât priveşte dreptul de superficie, deşi recunoscut unanim de doctrină şi jurisprudenţă, el nu 
se regăsea în enumerarea dată de Codul civil. 

În noul Cod civil, dreptul de superficie este expres reglementat, chiar primul, în 
enumerarea dezmembrămintelor (art. 699-701). 

Desigur, în reglementarea noului Cod civil se regăsesc, cu unele completări faţă de Codul civil, 
şi dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie şi dreptul de servitute. 

După cum am mai menţionat, dezmembrămintele sunt incompatibile cu dreptul de 
proprietate publică. 

 
1. Superficia 
Instituţie care se regăseşte în noul Cod civil, reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o 

construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul 
dobândeşte un drept de folosinţă (art. 693). 

Cu alte cuvinte, dreptul de superficie este un drept real principal imobiliar, al cărui conţinut 
juridic cuprinde dreptul de proprietate asupra construcţiei, plantaţiei ori instalaţiei, precum şi 
dezmembrământul dreptului de proprietate care presupune folosinţa şi, într-o anumită limită, 
posesia şi dispoziţia asupra terenului proprietatea altei persoane decât titularul dreptului de 
superficie. 

                                                           
7 A se vedea: V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 167-468; C. Bârsan, Drept 

civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 266; E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. 

C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 289. 
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1.1. Temeiul legal al dreptului de superficie îl constituie art. 492 C. civ., care consacră ideea 

că orice „construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt prezumate a 
fi făcute de proprietarul acelui pământ, cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui până ce se dovedeşte din 
contra”. Se consacră astfel dreptul de accesiune, dar şi posibilitatea ca proprietarul terenului să 
nu fie şi proprietarul construcţiei sau al plantaţiei. 

Ulterior, superficia a fost recunoscută legislativ prin Decretul-lege nr. 115/1938 pentru 
unificarea dispoziţiilor privind cărţile funciare.8 

 
1.2. Caracterele juridice ale dreptului de superficie 
Dreptul de superficie, ca drept real principal, se poate constitui numai asupra bunurilor 

imobile. Iniţial, obiectul său este terenul şi apoi construcţia, plantaţia ori lucrarea (în proprietate).  
Dreptul de superficie este rezultatul dezmembrării dreptului de proprietate asupra terenului; 

aşadar, este un drept derivat. 
Această dezmembrare priveşte prerogativa folosinţei şi, în mod limitat, cea a posesiei şi chiar 

a dispoziţiei.  
Superficiarul stăpâneşte terenul respectiv ca titular al dreptului de superficie, fiind, astfel, 

posesor de drept în limitele constituirii superficiei. Aceeaşi dezmembrare conferă titularului 
dreptului de superficie folosinţa, şi chiar dispoziţia, conform condiţiilor constituirii sale. Astfel, 
superficiarul poate înstrăina construcţia, plantaţia sau să o greveze cu sarcini. 

În funcţie de actul sau faptul juridic în urma căruia dreptul de superficie a luat naştere, 
conţinutul său juridic este variabil. 

Aşadar, superficiarul îşi poate exercita prerogativele numai asupra unei părţi din teren, 
respectiv a solului sau a subsolului, sau în mod complet asupra întregului teren. 

Caracterele dreptului de superficie. Dreptul de superficie este un drept perpetuu, dedus din 
perpetuitatea dreptului de proprietate asupra construcţiei sau plantaţiei, ceea ce îl diferenţiază 
de dreptul de uzufruct, uz sau abitaţie. 

Desigur, această perpetuitate a dreptului de superficie, care ţine de natura sa, nu poate fi 
susţinută atunci când el este constituit prin act juridic pe un anumit termen. De altfel, durata maximă 
a termenului de superficie este de 99 de ani (art. 694 N.C.C.). 

Dreptul de superficie este imprescriptibil sub aspect extinctiv, dat fiind că dreptul de 
proprietate asupra construcţiei, plantaţiei sau lucrării este un drept perpetuu şi, pe cale de con-
secinţă, imprescriptibil.  

Însă noul Cod civil renunţă, prin reglementările sale, la ideea perpetuităţii dreptului de 
superficie, îmbrăţişând, explicit, caracterul temporar al acestui drept. Aceasta presupune că, în 
cazul constituirii superficiei prin act juridic, este necesar să se precizeze ce se întâmplă cu 
construcţia, plantaţia ori lucrarea la încetarea superficiei prin ajungerea la termen. În caz contrar, 
se vor aplica dispoziţiile privind accesiunea.  

 
1.3. Dobândirea dreptului de superficie, potrivit reglementării din noul Cod civil, se poate face 

prin act juridic, precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege. În toate cazurile, se 
aplică dispoziţiile privind cartea funciară. Astfel, în cazul construirii pe terenul altuia, superficia se 
poate înscrie în cartea funciară pe baza renunţării proprietarului terenului la dreptul de a invoca 
accesiunea. 

Menţionăm că dreptul de superficie poate fi dobândit şi prin testament (act juridic unilateral), 
nu numai prin convenţie.  

Naşterea dreptului de superficie prin fapt juridic are în vedere dobândirea acestuia prin 
uzucapiune, dar şi prin moştenire legală. Uzucapiunea este posibilă în măsura în care posesorul 

                                                           
8 Publicat în M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938. 
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terenului se comportă ca un superficiar, iar nu ca un proprietar, cum ar fi în cazul posesiei ca stare 
de fapt. 

Desigur, în condiţiile reglementate de noul Cod civil, uzucapiunea este extratabulară – şi se 
realizează în termen de 10 ani – sau tabulară, pentru care termenul este de 5 ani.  

 
1.4. Întinderea exercitării dreptului de superficie este determinată de actul constitutiv. De 

regulă, în lipsa unor stipulaţii contrare, exercitarea dreptului este delimitată de suprafaţa de teren 
pe care urmează să se construiască şi de cea necesară exploatării construcţiei edificate. 

Prevederi speciale privesc interdicţia modificării construcţiei de către titularul dreptului de 
superficie, acesta având obligaţia, în cazul reconstruirii, să respecte forma iniţială. În cazul 
nerespectării acestor dispoziţii, proprietarul terenului poate să ceară, în termen de trei ani, 
încetarea superficiei sau repunerea în situaţia anterioară. 

Dreptul de superficie poate fi apărat prin acţiunea confesorie de superficie, acţiune ce poate 
fi intentată împotriva oricărei persoane, chiar şi împotriva proprietarului terenului, dacă ea 
împiedică exercitarea dreptului. Dreptul la acţiune este imprescriptibil, ca şi dreptul apărat, în 
măsura în care acesta există. 

 
1.5. Încetarea superficiei  
Dreptul de superficie se stinge, prin radierea din cartea funciară, în următoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului; 
b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea uneia şi aceleiaşi persoane; 
c) prin pieirea construcţiei, dacă există o stipulaţie expresă în acest sens; 
d) în alte moduri prevăzute de lege. 
Efectele încetării superficiei. În lipsa unei stipulaţii contrare, proprietarul terenului devine 

proprietarul construcţiei edificate de superficiar, prin accesiune, cu obligaţia de a plăti construcţia 
la valoarea de circulaţie de la data expirării termenului. Există şi posibilitatea, în cazul în care 
construcţia are o valoare mult mai mare decât terenul, ca proprietarul terenului să-l oblige pe 
superficiar să cumpere terenul la valoarea de piaţă. 

 
2. Uzufructul 
Conform Codului civil (art. 517), „Uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt 

proprietatea altuia, întocmai ca însuşi proprietarul lor însă cu îndatorirea de a le conserva substanţa”.  
În noul Cod civil (art. 703), definiţia uzufructului este, pe fond, aceeaşi, dar poate mai concisă 

şi mai precisă, în sensul că „Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege 
fructele acestuia...”. 

Reglementarea aproape identică, având unele diferenţe pe care le vom semnala, în Codul civil 
şi în noul Cod civil, ne permite să afirmăm că, sub aspectul principalelor caracteristici, nu au 
survenit modificări importante. 

Astfel, caracterele juridice ale uzufructului sunt aceleaşi, şi anume:  
- uzufructul este un drept real care conferă titularului său dreptul de urmărire şi dreptul de 

preferinţă;9 
- uzufructul este un drept esenţialmente temporar; neputând fi constituit pe o perioadă 

nelimitată de timp; el este, de regulă, viager; 
- uzufructul este, în principiu, netransmisibil (intuitu personae).  
De altfel, în noul Cod civil se menţionează expres că nu poate fi constituit decât în favoarea 

unei persoane existente; cu toate acestea, se reglementează doar după decesul persoanei în 
favoarea căreia s-a constituit, dacă s-a prevăzut durata uzufructului până la împlinirea unei 
anumite vârste, pe care titularul dreptului nu o mai atinge [art. 707 alin. (4) N.C.C.]. 

                                                           
9 G. N. Luţescu, Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti, 1947, p. 484. 
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Ceea ce poate transmite uzufructuarul este numai beneficiul (emolumentul) uzufructului, 
respectiv avantajele economice pe care acest drept le conferă. Un exemplu poate fi dreptul 
uzufructuarului de a închiria bunul, dat fiind că prin locaţiune se transmite doar dreptul de 
folosinţă temporară asupra lucrului. 

Faţă de acest caracter, noul Cod civil face o altă breşă importantă, aducând o noutate în 
materie, şi anume, posibilitatea cesiunii uzufructului (art. 714). 

În acest fel, în concepţia noului Cod civil s-a renunţat, practic, la caracterul incesibil al 
dreptului de uzufruct, iar pe cale de consecinţă, acesta nu mai poate fi considerat că se constituie, 
decât, în principiu, intuitu personae. 

În noua reglementare, uzufructuarul poate ceda dreptul său fără acordul proprietarului, 
precizându-se chiar că uzufructuarul cedent va fi singurul ţinut faţă de nudul proprietar pentru 
obligaţia sa născută înainte de cedare. Iar uzufructuarul cesionar va fi ţinut pentru obligaţiile 
născute după data notificării cesiunii. 

 
2.1. Obiectul dreptului de uzufruct 
În privinţa obiectului dreptului de uzufruct, din capul locului sunt excluse bunurile din 

domeniul public. 
Când este vorba de bunuri din domeniul dreptului de proprietate privată, art. 520 C. civ. 

precizează că „uzufructul se poate constitui pe tot felul de lucruri mobile şi imobile”, astfel cum, în 
mod mai concret, prevede şi art. 706 N.C.C., şi anume, că „...orice bunuri mobile şi imobile, 
corporale şi necorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cotă-parte 
din aceasta”. 

Dar, mai mult decât atât, în noul Cod civil au fost introduse şi reglementate, în mod expres, 
dispoziţii speciale privind uzufructul asupra creanţelor, inclusiv asupra unei rente viagere, asupra 
acţiunilor sau a părţilor sociale, precum şi uzufructul asupra fondului de comerţ (art. 737-745 
N.C.C.). 

Pentru fiecare asemenea caz, sunt reglementate drepturile şi obligaţiile uzufructuarului. 
Extinderea sferei bunurilor ce pot face obiectul dreptului de uzufruct la bunuri necorporale 

este fundamentată pe ideea dezmembrării dreptului de proprietate asupra oricărui bun ce poate 
face obiectul acestui drept. 

 
2.2. Dobândirea dreptului de uzufruct 
În conformitate cu dispoziţiile art. 518 C. civ., „Uzufructul se dobândeşte prin lege sau prin 

voinţa omului”10, iar în noul Cod civil, dobândirea uzufructului se poate face prin act juridic şi prin 
uzucapiune; aşadar, prin voinţa omului. 

 
2.3. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar 
În reglementarea noului Cod civil, drepturile şi obligaţiile la care ne referim au cunoscut o 

evoluţie, în sensul modernizării raporturilor juridice respective. O reglementare chiar detaliată 
cunoaşte în noul Cod civil modul de percepere a fructelor naturale şi industriale ori civile, 
cvasiuzufructul, precum şi uzufructul ce poartă asupra bunurilor consumptibile sau asupra unor 
bunuri neconsumptibile, dar care se uzează în urma utilizării lor sau se deteriorează rapid prin 
utilizare.  

Aceste două din urmă situaţii sunt reglementate diferit, prin alin. (1) şi, respectiv, alin. (3) ale 
art. 713 N.C.C. Desigur, şi soluţiile sunt diferite, ceea ce ni se pare aproape o pedanterie faţă de 
ceea ce credem că ar trebui să se regăsească în Codul civil.  

                                                           
10 În reglementarea Codului civil în vigoare, nu mai există uzufruct legal, ca urmare a abrogării dispoziţiilor art. 285, art. 338, 

art. 684 şi ale art. 1242 C. civ., fiind desfiinţat dreptul de uzufruct al părinţilor asupra bunurilor copiilor.  
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Tot astfel, reglementarea cesiunii uzufructului (art. 714) cuprinde şi obligaţia uzufructuarului 
cedent de a notifica cesiunea către nudul proprietar, care are ca principal efect preluarea de către 
uzufructuarul cesionar a tuturor obligaţiilor născute după notificare, aplicându-i-se în mod 
corespunzător dispoziţiile legale din materia fiduciei.  

Sunt, de asemenea, reglementări amănunţite privind contractul de locaţiune (art. 715) 
încheiat de către uzufructuar cu o terţă persoană. Închirierea bunurilor imobile sau arendarea în-
scrise în cartea funciară sunt opozabile nudului proprietar sau moştenitorilor acestuia. 

O reglementare aparte ni se pare a fi aceea privind exploatarea pădurilor tinere (art. 717) şi a 
pădurilor înalte (art. 718), impusă, credem, de imperativul protecţiei mediului. Aceste dispoziţii 
din Codul civil, în opinia noastră, sunt norme imperative – protecţia mediului fiind o obligaţie 
constituţională pentru toate persoanele fizice sau persoanele juridice – ce trebuiesc, desigur, 
coroborate cu dispoziţiile Codului silvic. 

Cât priveşte obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar, ne atrage atenţia o nouă 
reglementare privind constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului (art. 
726). Constituirea garanţiei este obligatorie, fiind exceptaţi numai vânzătorul sau donatorul care 
şi-au rezervat dreptul de uzufruct – caz în care, la cererea nudului proprietar, instanţa poate 
dispune depunerea unei garanţii sau luarea unei măsuri conservatorii, atunci când uzufructuarul 
„prin fapta sa sau prin starea de insolvabilitate în care se află, pune în pericol drepturile nudului 
proprietar”. 

În aceeaşi ordine de idei, în cazul în care uzufructuarul nu poate oferi o garanţie, instanţa 
poate numi, la cererea nudului proprietar, un administrator al mobilelor, care poate valorifica 
fructele naturale şi fructele industriale şi care poate percepe fructele civile, sume ce pot fi 
depuse la o bancă aleasă de părţi (art. 727). 

Dispoziţiile speciale privind opozabilitatea uzufructului asupra creanţelor constituie noi 
reglementări, ca şi în cazul cesiunii de creanţă, condiţionând opozabilitatea de îndeplinirea forma-
lităţilor de publicitate prevăzute de lege (art. 737). 

În acelaşi sens, sunt reglementate de noul Cod civil drepturile şi obligaţiile uzufructuarului, în cazul 
în care este vorba de uzufructul asupra creanţelor. Astfel, uzufructuarul are dreptul să încaseze 
capitalul şi să perceapă dobânzile şi obligaţia de a îndeplini toate actele necesare pentru conservarea 
şi încasarea dobânzilor. Totodată, titularul dreptului de creanţă poate face toate actele de dispoziţie 
care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului.  

O precizare, credem, cu efecte practice importante în soluţionarea unor eventuale litigii, 
priveşte continuarea uzufructului asupra capitalului, chiar după plata creanţei, cu obligaţia uzu-
fructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea uzufructului. 

 
2.4. Stingerea uzufructului 
Modurile de stingere a uzufructului, prevăzute în art. 557-564 C. civ. şi în art. 746-748 N.C.C., 

sunt în număr de şapte, şi anume: 
– moartea sau, după caz, încetarea existenţei juridice a uzufructuarului; 
– expirarea termenului pentru care a fost constituit uzufructul; 
– consolidarea (când una şi aceeaşi persoană dobândeşte atât calitatea de proprietar, 

cât şi pe aceea de uzufructuar); 
– neuzul timp de 10 de ani, iar în cazul creanţelor, 2 ani; 
– pieirea totală a lucrului supus uzufructului; 
– abuzul de folosinţă; 
– renunţarea uzufructuarului. 

O reglementare specială are în vedere cazul stingerii uzufructului în cazul pieirii bunului 
(datorată în întregime unui caz fortuit) sau când bunul a fost distrus în parte, când uzufructul 
continuă asupra părţii rămase (art. 748). Uzufructul poate însă înceta şi în caz de abuz de folosinţă 
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la cererea nudului proprietar, situaţie în care creditorii uzufructuarului pot interveni în proces 
pentru conservarea drepturilor lor, putându-se angaja la repararea stricăciunilor şi putând să 
ofere garanţii pentru viitor. 

Este interesantă soluţia noului Cod civil, deoarece instanţa poate dispune, după împrejurări, 
fie stingerea uzufructului, fie preluarea folosinţei bunului de către nudul proprietar, cu obligaţia 
acestuia de a plăti o rentă pe toată durata uzufructului. Cu alte cuvinte, culpa uzufructuarului de 
a folosi abuziv bunul, nu este sancţionată, ci este recompensată cu o rentă pe care nudul 
proprietar este obligat să i-o furnizeze.  

Desigur, în afară de aceste moduri specifice de stingere a uzufructului, mai există şi alte 
moduri, nespecifice, cum ar fi, de pildă, desfiinţarea cu caracter retroactiv a titlului de proprietate 
ori desfiinţarea pe orice cale a actului juridic prin care s-a constituit uzufructul. 

 
3. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie 
Aceste două dezmembrăminte ale dreptului de proprietate se deosebesc de uzufruct, 

deoarece, pe lângă faptul că ele nu sunt cesibile, este interzisă şi cesiunea emolumentului (art. 
565-574 C. civ. şi art. 749-754 N.C.C.). Titularul dezmembrământului respectiv nu îşi poate exercita 
dreptul decât pentru nevoile lui şi ale familiei sale. 

Diferenţa dintre dreptul de uz şi dreptul de abitaţie rezultă din obiectul acestor 
dezmembrăminte. Astfel, dreptul de abitaţie se constituie asupra unei locuinţe, iar dreptul de uz 
asupra unor bunuri mobile sau imobile, cu excepţia locuinţei. 

Ca manifestări particulare ale dreptului de uz şi ale dreptului de abitaţie, acestea se supun, cât 
priveşte constituirea, exercitarea şi stingerea lor, regulilor din materia uzufructului. 

 
4. Dreptul de servitute (servituţile)  
Faţă de soluţia aleasă de noul Cod civil, potrivit căreia „servitutea este sarcina care grevează un 

imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar” şi care „se poate constitui numai pe 
temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune”, se pune problema, în raport cu „fostele servituţi naturale 
sau legale” (în prezent reglementate ca limite legale ale dreptului de proprietate), dacă nu este vorba 
doar de delimitări doctrinare. 

Astfel, unii autori11 consideră că acestea pot fi privite ca servituţi „în sens larg”, cum ar fi, de 
pildă, curgerea apelor, dreptul de trecere şi, poate, chiar obligaţiile sau „servituţile” de protecţie a 
mediului şi „servituţile în sens restrâns”, ca dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, aşa 
cum rezultă din art. 576 C. civ. şi din art. 755 alin. (1) N.C.C. 

De regulă, servitutea presupune două imobile aparţinând unor proprietari diferiţi, dintre care unul 
(dintre imobile) este fondul dominant, iar cel care „suportă servitutea” este fondul aservit. Pot fi însă 
şi situaţii în care servituţile să aibă caracter reciproc. 

În art. 755 alin. (2) NCC se menţionează că „fondul dominant poate, prin constituirea 
servituţii, să-şi sporească utilitatea economică sau confortul”. 

Dacă este, însă, să avem în vedere opinia doctrinară cu privire la servitutea în sens larg şi 
servitutea în sens restrâns, în primul caz titularul fondului dominant are un drept corelativ 
restrângerii exercitării dreptului de proprietate a fondului aservit. Acest drept potestativ nu este 
un drept real. De altfel, el nu se regăseşte în enumerarea drepturilor reale de la art. 551 N.C.C., ce 
are în vedere zece drepturi reale, pe care le denumeşte, precum şi alte drepturi cărora legea le 
recunoaşte acest caracter. 

Cea de a doua categorie, servituţile în sens restrâns, adevărate dezmembrăminte ale dreptului 
de proprietate, oferă posibilitatea titularului dreptului de a exercita chiar unele prerogative ale 
dreptului de proprietate ale titularului fondului aservit, prerogative ce constituie conţinutul juridic al 
acestui drept. Aşadar, numai dreptul de servitute în sens restrâns este un drept real, prevăzut în 

                                                           
11 A se vedea V. Stoica, op. cit., p. 224. 
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mod expres de art. 551 pct. 6 N.C.C. Acest drept real poate fi apărat prin acţiunea confesorie de 
servitute. 

 
4.1. Constituirea servituţii, în general, îmbracă forma contractuală, proprietarii fondurilor 

vecine putând să stabilească: 
– servituţi care permit titularului fondului dominant să-şi lărgească sfera de exercitare a dreptului 

său cu limitarea corespunzătoare a titularului fondului aservit. De exemplu, prin convenţie, 
proprietarul fondului dominant poate avea dreptul de a planta la o distanţă mai mică decât cea 
prevăzută de lege sau să deschidă o fereastră de vedere în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

– servituţi care permit titularului fondului dominant să exercite parţial unele prerogative ale 
dreptului de proprietate asupra fondului aservit; de pildă, să-şi construiască streaşina astfel încât 
apele fluviale să se scurgă pe terenul vecinului, sau un drept de trecere exclusiv în favoarea 
fondului dominant. 

 
4.2. Conţinutul juridic al dreptului de servitute este variabil, în funcţie de actul de constituire, 

acesta putând să aibă în vedere şi o utilitate viitoare a fondului dominant (art. 758 N.C.C.). 
Servituţile pot fi clasificate în: 
– servituţi aparente şi servituţi neaparente, după cum ele sunt determinate printr-un semn 

vizibil (o uşă, o fereastră etc.) sau nu (servitutea de a nu construi peste o anumită înălţime); 
– servituţi continue şi servituţi necontinue, în funcţie de modul de exercitare, care poate fi 

continuu, fără fapta omului (servitutea de vedere) sau necontinuu, unde este necesar faptul actual 
al omului (servitutea de trecere); 

– servituţi pozitive şi servituţi negative, cele pozitive implicând exercitarea parţială a unor 
prerogative ale dreptului de proprietate asupra fondului aservit, iar servituţile negative fiind acelea 
potrivit cărora proprietarul fondului aservit este obligat să se abţină de la exercitarea unora dintre 
prerogativele dreptului său de proprietate (de exemplu, servitutea de a nu construi). 

Regulile privind exercitarea şi conservarea servituţii sunt determinate în principal de faptul că 
aceasta este constituită, de regulă, prin act juridic; aşadar, prin contract. Aplicându-se principiul 
libertăţii contractuale, pe cale de consecinţă ne aflăm în situaţia constituirii şi stabilirii libere a 
servituţilor (art. 620 C. civ. şi, implicit, art. 756 N.C.C.). 

Contractul prin care se constituie servituţile poate fi cu titlu oneros sau cu titlul gratuit. 
Considerăm, de asemenea, că forma trebuie să fie autentică, având în vedere că este vorba de un 
dezmembrământ al dreptului de proprietate ce poate să poarte şi asupra terenurilor.12 

Cât priveşte dobândirea servituţii prin uzucapiune, ceea ce nu reprezintă regula generală, 
aceasta poate fi numai cea de 30 de ani prevăzută de Codul civil sau de 10 ani în condiţiile noului 
Cod civil. În acest caz, servitutea se dobândeşte prin posesie ca stare de fapt, dar nu asupra 
bunurilor altuia, ci a exercitării servituţii, în fapt, asupra bunului altuia.  

Obligaţiile în sarcina proprietarului fondului aservit sunt, în principal, cele care privesc 
respectarea obligaţiilor asumate pentru asigurarea uzului şi utilităţii fondului dominant, precum şi 
notarea în cartea funciară, iar obligaţia se transmite, pe această cale, dobânditorilor subsecvenţi 
ai fondului aservit. 

Cât priveşte abţinerea proprietarului fondului aservit de a împiedica exercitarea servituţii, 
acesta nu poate împiedica pe proprietarul fondului aservit de a schimba locul prin care se exercită 
servitutea, în măsura în care exercitarea servituţii rămâne la fel de comodă pentru proprietarul 
fondului dominant. 

 
4.3. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului dominant sunt, în principal: 

                                                           
12 A se vedea art. 2 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 267/2008. 
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– dreptul de a lua toate măsurile şi de a face pe cheltuiala sa toate lucrările pentru a exercita şi 
a conserva servitutea; 

– obligaţia de a nu agrava situaţia fondului aservit şi de a nu cauza prejudicii prin exercitarea 
servituţii. 

 
4.4. Stingerea servituţilor poate să fie determinată pe cale principală prin radierea 

acestora din cartea funciară (art. 770 N.C.C.), prin neuz timp de 10 ani (art. 771 N.C.C.) ori prin 
răscumpărarea servituţii de trecere de către proprietarul fondului aservit (art. 772 N.C.C.). 


