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Semnificaţia termenului de proprietate

Termenul de proprietate provine 
din latinescul „proprietas, 

proprietatis” şi semnifică  propriu, 
neîmpărţit- Este un drept 

complex ce a cunoscut o evuluţie 
dinamică din punct de al gândirii şi 

practicii juridice. 



Scurte considerații asupra dreptului de proprietate

Doctrina de specialitate 
apreciază că proprietatea 

atât în sens economic cât și 
juridic reprezintă expresia 

supremă a accesului 
oamenilor la posesia, 
folosința și dispoziția 

bunurilor.



Subiect controversat, dreptul de proprietate a făcut obiectul dezbaterilor, dezbateri ce 

au generat cristalizarea a două curente:

• Partizanii primului curent susțin ideea 
proprietății colective de bunuri, 
proprietatea privată fiind un” generator de 
expoatare a omului de către om”.

• Susținătorii celui de-al doilea curent 
admit unanim că proprietatea privată 
reprezintă „un instrument și stimul 
economic, garanție a libertății individuale și 
familiale, izvor de bogăție, prosperitate și 
bunăstare socială.



Definiţia dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate a cunoscut de a lungul 
timpului  delimitări conceptuale diferite în 
funcție de perioada istorică și de regimul 
politic.

De exemplu: Concepția marxist- leninistă  
asupra dreptului de proprietate în perioada 
comunistă avea la bază proprietatea 
colectivă, respectiv socialistă.

Una din marile greșeli ale regimului  comunist 
a fost colectivizarea- trecerea forțată a 
proprietății private în proprietate colectivă. 



Așadar, confiscarea dreptului de proprietate în 
perioada comunista  a constituit un instrument de 

cruntă exploatare, de depersonalizare și înstrăinare a 
membrilor societății. 



Accepțiunea dreptului de proprietate în Codul Civil român de la 1865

Art.480. Cod Civ. Prevede:

Proprietatea este dreptul 
pe care îl are cineva de a se 
bucura și a dispune de un 

lucru în mod exclusiv și 
absolut, însă în limitele 

determinate de lege.



TITULARUL exercită atributele asupra DREPTULUI DE PROPRIETATE, astfel:

• În putere proprie- nefiind 
subordonat nimănui;

• În interes propriu- titularul 
dreptului de proprietate exercită 
acest drept fie direct, fie indirect 
având la bază interesul propriu.



Definiția dreptului de proprietate recunoscută în doctrina juridică:

„Dreptul de proprietate este acel drept real care conferă titularului 

atributele de posesie, folosință și dispoyiție asupra unui bun, atribute pe 

care numai el le poate exercita în plenitudinea lor, în putere proprie și în 

interesul său propriu, cu respectarea normelor juridice în vigoare.”



CONȚINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE:

„Dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin, deoarece este 
singurul drept subiectiv care conferă titularului său trei atribute: 
posesia, folosința și dispoziția”.



Ce este posesia?

Prin posesie înțelegem 
aptitudinea 

proprietarului de a 
stăpâni bunul ce ii 

aparține în 
materialitatea sa. 



Folosința- atribut al dreptului de proprietate

Folosința conferă 
proprietarului 

posibilitatea de a 
întrebuința bunul său, 

culegând sau 
percepând în 

proprietatea sa fructele 
pe care aceasta le 

produce.



Dispoziţia- atribut al dreptului de proprietate

În literatura de specialitate, dispoziţia este analizată sub două aspecte:

1. Dreptul de dispoziţie materială;

2. Dreptul de dispoziţie juridică.



Scurte precizări cu privire la dreptul de dispoziţie materială

Dreptul de dispoziţie materială 
exprimă posibilitatea 
proprietarului de a dispunde de 
substanţa bunului: de a-l 
transforma, consuma sau 
distruge, cu respectarea 
normelor legale în vigoare.



Care este semnificaţia termenului de dispoziţie juridică?

Prin dispoziţie juridică se înţelege
posibilitatea titularului dreptului de
proprietate de a înstrăina dreptul de
proprietate, cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit, prin acte între vii sau pentru
cauză de moarte, de a-l greva cu
drepturi reale, principale sau accesorii,
în favoarea altor persoane, cu
respectarea regimului juridic stabilit de
lege.



Delimitări conceptuale ale 

noţiunilor cuprinse în definiţia 

dispoziţiei juridice



Acte cu titlu oneros- “act juridic 
civil în care fiecare parte 
urmăreşte de la cealaltă un 
avantaj patrimonial, de regulă 
echivalent.”

Exemple de acte cu titlu oneros: 
vanzarile, inchirierile, 
imprumuturile cu dobanda, etc



Acte cu titlu gratuit –
“Contract in care una din parti 
face o prestatie fara a pretinde 
o contraprestatie de la cealalta 
parte, fie cu intentia de a face 

o donatie, fie intr-un mod 
dezinteresat “.



Acte între vii- sau - acte inter vivos 

Acel act juridic civil care isi produce 
efectele, potrivit intentiei partii sau 
partilor inca in timpul vietii lor. 
Majoritatea actelor sunt acte intre 
vii.

Exemple: contractul de vânzare-
cumpărare, contractul de închiriere, 
etc.



Acte pentru cauză de 
moarte: sau  - acte causa 

mortis Sunt acele acte 
juridice civile care-si 

produc efectele numai la 
moartea autorului 

Ex: testamentul



Dreptul real- este 
dreptul în temeiul căruia 
titularul său poate să-şi 
exercite anumite 
prerogative asupra unui 
bun fără intervenţia altei 
persoane.



CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE:

Dreptul de proprietate prezintă o serie de caractere ce-l 
individualizează în raport de alte tipuri de drepruri reale. În literature 
de specialitate sunt recunoscute caractere ale dreptului de 
proprietate următoarele:

�Absolut şi Inviolabil;

�Deplin şi exclusiv;

�Perpetuu şi transmisibil.



Carcaterul absolut şi inviolabil

Dreptul de proprietate este un drept absolut deoarece este recunoscut 
titularului său în raporturile acestuia cu orice persoană, persoană ce 
are obligaţia de a nu face nimic de natură de a-l încălca.



DE REŢINUT

Ori de cite ori bunul este aflat în proprietatea unei 
alte persoane- titularului dreptului de proprietate îi 

este recunoscută acţiunea în revendicare.- acţiunea de 
revendicare este recunoscută oricărei persoane.



Caracterul inviolabil al dreptului de proprietate

Inviolabilitatea constă în imposibilitatea oricărei persoane de a-I aduce 
atingere.

Constituţia prevede o singură excepţie  

a) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, când în condiţiile legii 
bunurile mobile aflate în proprietate privată, pot fi expropiate

Art.44.(3)

Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 
stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire



Caracterul deplin şi exclusiv

Caracterul deplin constă în posibilitatea titularului dreptului de 
proprieate de a dispune de acel după propria vionţă, respectiv de cele 

trei atribute: posesia, folosinţa şi dispoziţia.



Carcaterul perpetuu şi 
transmisibil

Prin caracterul prepetuu se 
înţelege că acesta este nelimitat 
în timp şi durează atâta vreme cât 
durează bunul care face obiectul 
său.- dreptul de proprieate nu se 
pierde prin neuz sau neexercitare.



DE REGULĂ ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE 
ESTE O ACŢIUNE IMPRESCRIPTIBILĂ



TRANSMISIBILITATEA DREPTULUI 
DE PROPRIETATE NU contravine 
caracterului său perpetuu- prin 
transmiterea dreptului de 
proprietate se realizează 
trecerea lui din patrimoniul 
unuei persoane în patrimoniul 
alteia, fără nicio modificare.



Principiul consensualismului – baza transmisiunilor dreptului de

proprietate

C.civ. prevede:” În contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii,

proprietatea se transmmite prin efectul consimţîmântului părţilor,

chiar şi atunci când nu s-a făcut tradiţiunea sau predarea lucrului”



Excepţii de la principiul consensualismului:

�„Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor viitoare are loc
atunci când aceste bunură sunt realizate;

�Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor de gen operează în
momentul individualizării lor prin numărare, cântărire şi măsurare;

�Transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor se transmite numai
în momentul încheierii contractului în forma înscrisului autentic;

�Transferul dreptului de proprietate prin contracte de donaţie are loc la
data perfectării contractului în formă autentică”.



STRUCTURA GENERALĂ A DREPTULUI DE 
PROPRIETATE :

“După subiectele dreptului de proprietate 
distingem:

�Dreptul de proprietate al persoanelor fizice

�Dreptul de proprietate al persoanelor juridice



După modurile de dobândire evidenţiem:

�Dreptul de proprietate dobndit prin acte juridice şi drept de proprietate

dobândit prin fapte juridice

�Dreptul de proprietate dobândit în raporturile dintre vii şi dreptul de

proprietate dobândit pentru cauză de moarte

�Dreptul de proprietate originară dobândit prin moduri originare de dobândire

a proprietăţii şi dreptul de proprietate derivată dobândit prin acte juridice

translative de proprietate.



�După cum dreptul de proprietate nu este sau este afectat de modalităţi, el poate

fi:

• Drept de proprietate pur şi simplu, care are ca titular o singură persoană asupra

unuia şi acelaşi bun şi este dobândit de proprietarul actual în mod sigur şi

ireversibil

• Drept de proprietate afecat de modalităţi, care poate fi drept de proprietate

comună, drept de proprietate rezolubilă sau revocabilă şi drept de proprietate

anulabilă



DOCUMENTE JURIDICE 
INTERNAŢIONALE, EUROPENE ŞI 
NAŢIONALE CE REGLEMENTEAZĂ 

DREPTUL DE PROPRIETATE



DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

ART. 17

1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi 
în asociaţie cu alţii.

2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.



CARTA EUROPEANĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE

Articolul 17 - Dreptul de proprietate

(1) Orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a 
dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. 
Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate 
publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege și în schimbul unei 
despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. 
Folosința bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de 
interesul general.

(2) Proprietatea intelectuală este protejată.



CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

ARTICOLUL 1 Protecţia proprietăţii 

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la 
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de 
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică 
şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile 
generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile 
precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a 
adopta legile pe care le consideră necesare 
reglementării folosirii bunurilor conform interesului 
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a 
altor contribuţii, sau a amenzilor.



Protocolul adiţional, intrat în vigoare la 18 mai 1954, care, în primul său articol 
reglementează protecţia dreptului de proprietate în sistemul internaţional, 
regional şi european de protecţie a drepturilor omului.

Potrivit art. 1 din Protocolul nr. 1, „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul 
la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât 
pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de 
principiile generale ale dreptului internaţional”.



Temeiul juridic – Constituţia României

Art. 44 – Dreptul de proprietate privată

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, 
sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite 
de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de 
lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi 
dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în 
condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi 
din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază 
de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum 
şi prin moştenire legală.



(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 
stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în 
proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, 
religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul 
oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul 
pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru 
alte daune imputabile autorităţii.



(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord 
cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia 
mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte 
sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii 
se prezumă. 

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot 
fi confiscate numai în condiţiile legii.



Art. 557: Dobândirea dreptului de proprietate – Codul Civil

(1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin 
convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca 
efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, 
prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, 
atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi.

(2) În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin 
efectul unui act administrativ.

(3) Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobândire a dreptului de 
proprietate.

(4) Cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor 
imobile dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea 
funciară, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 888 



Apărarea dreptului de proprietate privată conform dispoziţiilor din Codul Civil

Art. 563: Acţiunea în revendicare

(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă 
persoană care îl deţine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă 
este cazul.

(2) Dreptul la acţiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în 
care prin lege se dispune altfel.

(3) Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credinţă, în condiţiile legii, este pe 
deplin recunoscut.

(4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare este 
opozabilă şi poate fi executată şi împotriva terţului dobânditor, în condiţiile Codului 
de procedură civilă.



Art. 564: Acţiunea negatorie

(1) Proprietarul poate intenta acţiunea negatorie contra oricărei persoane care 
pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât cel de proprietate, 
asupra bunului său.

(2) Dreptul la acţiunea negatorie este imprescriptibil.

Art. 565: Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea 
funciară

În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate 
se face cu extrasul de carte funciară.



Art. 562: Stingerea dreptului de proprietate

(1) Dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin neuz. El poate fi 
însă dobândit de altul prin uzucapiune sau într-un alt mod, în cazurile şi condiţiile anume determinate 
de lege.

(2) Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa, prin declaraţie autentică, la 
dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul 
părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, 
a declaraţiei de renunţare.

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă 
şi prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar şi expropriator. În caz de divergenţă 
asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabileşte pe cale judecătorească.

(4) Nu pot fi supuse confiscării decât bunurile destinate sau folosite pentru săvârşirea unei infracţiuni 
ori contravenţii sau cele rezultate din acestea.



Abuzul de drept în materia dreptului de proprietate

“Pentru a exista abuz de drept, trebuie să existe:

a) exercitarea anormală a atributelor dreptului prin deturnare de la 
scopul lor, 

b) vina celui care acţionează astfel; 

c) un prejudiciu suferit de terţe persoane” .
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