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Nume____________ 

Prenume__________ 

An, grupă_________; Timp: 60 min. 

Examen. Reale. 11.09.2018 

I. Încercuiţi doar răspunsul (răspunsurile) corect (corecte). 5p. = 0,33p. x 15 întrebări 
 
1. Stingerea proprietăţii prin abandon/renunţare: 

a) este întotdeauna un act care trebuie să respecte o anumită formă, întrucât proprietatea nu se stinge prin simplul 
neuz; 
b) dă posibilitatea celui care poseda deja de 10 ani terenul în cauză să ceară înscrierea sa în CF ca proprietar imediat 
după înscrierea renunţării; 
c) face ca bunul mobil să poată fi ulterior dobândit prin ocupaţiune, dar numai de posesorul de bună-credinţă, 
respectiv prin uzucapiune mobiliară, de posesorul de rea-credinţă. 

 
2. Dacă în cartea funciară (nr.654321 Cluj-Napoca) a unui teren figurează „servitute de trecere cu piciorul şi autoturismul, 

în favoarea imobilului teren înscris în CF nr.123456 Cluj-Napoca, cu obligaţia proprietarului fondului aservit de a 

întreţine pe cheltuiala sa drumul de servitute”:  

a) obligaţia se transmite succesorilor proprietarului fondului aservit, independent de proprietatea asupra terenului; 
b) proprietarul fondului aservit va putea cere radierea înscrierii servituţii pentru abuz în exerciţiul ei, dacă 
proprietarul fondului dominant foloseşte aleea pentru a trece cu tractorul; 
c) cumpărătorul fondului înscris în CF nr.123456 va dobândi şi servitutea, împreună cu dreptul corespunzător 
obligaţiei accesorii, deşi transmiterea acestora nu este prevăzută în contract. 

 
3. Nu pot face obiectul dobândirii prin posesie mobiliară de bună-credinţă (art. 937 C.civ.): 

a) autoturismele; 
b) copacii pe picior dintr-o pădure, marcaţi în vederea tăierii; 
c) utilajele cumpărate de posesor odată cu hala industrială spre exploatarea căreia au fost instalate în aceasta. 

 
4. Dacă B cumpără un imobil de la A, proprietar tabular, iar apoi înstrăinează bunul lui C: 

a) C nu va putea obţine înscrierea dreptului său, dacă B nu şi-a înscris în prealabil dreptul în cartea funciară; 
b) acţiunea lui A în rectificarea înscrierii lui C, pe motiv că B i-a viciat lui A consimţământul la vânzare, se va 
prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii cu bună-credinţă a lui C; 
c) rectificarea înscrierii lui C nu va putea fi cerută dacă au trecut 3 ani de la data înscrierii lui B şi dacă C şi-a înscris 
dreptul cu bună-credinţă cu titlu de donaţie. 

 
5. Nu sunt admisibile ca probe: 

a) mărturia, pentru a dovedi faptul posesiei anterioare a reclamantului dintr-o acţiune în revendicare imobiliară, 
contra unui act autentic de vânzare-cumpărare înfăţişat de pârât; 
b) înscrisul care consemnează un contract prin care pârâtul dintr-o acţiune posesorie i-a închiriat bunul 
reclamantului; 
c) martorii, pentru a proba reaua-credinţă la înscrierea în CF a proprietarului tabular, dacă din cuprinsul cărţii 
funciare nu rezulta niciun indiciu privind nevalabilitatea înscrierii autorului acestuia. 
 

6. Uzufructuarul: 
a) are dreptul să ceară, imediat după constituirea uzufructului, obligarea nudului-proprietar la aducerea în bună stare 
a locuinţei asupra căreia poartă dreptul; 
b) nu poate fi constrâns să reconstruiască bunul distrus fortuit înainte de expirarea termenului pentru care a fost 
constituit dreptul; 
c) este titularul unui drept real accesoriu dreptului de proprietate. 

 
7. Dacă A pleacă pentru 4 ani în străinătate, lăsând în curtea sa o grămadă de cărămizi de construcţie, expuse intemperiilor: 
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a) iar B le duce la el în curte, apoi le vinde şi le predă lui C, care e de bună-credinţă, C devine proprietar numai la 3 
ani de la data întoarcerii în ţară a lui A; 
b) vecinul său, B, le poate dobândi prin ocupaţiune, dacă probează că le-a luat în posesie chiar înainte ca acestea să 
se distrugă; 
c) A nu pierde calitatea de proprietar, chiar dacă bunurile sunt în pericol să fie distruse, şi nici nu poate fi considerat 
că săvârşeşte un abuz de drept. 

 
8. Dreptul de abitaţie, asemenea dreptului de servitute: 
 a) este invariabil un drept real imobiliar; 
 b) se stinge în caz de exercitare abuzivă din partea titularului său; 
 c) nu conferă de principiu titularului său dreptul de a percepe fructele bunului asupra căruia poartă.  
 
9. Întinderea dreptului de gaj general al creditorilor personali nu poate fi afectată prin: 
 a) dobândirea cu titlu oneros de către debitor a unui bun afectat de o clauză de inalienabilitate; 

b) divizarea patrimoniului debitorului ca urmare a căsătoriei încheiate de acesta sub regimul comunităţii legale; 
c) instituirea unor drepturi de ipotecă asupra mai multor imobile din activul patrimonial al debitorului.    

 
10. Titularul dreptului de locaţiune asupra unui imobil: 

a) va putea solicita doar înscrierea provizorie a dreptului în cartea funciară dacă acesta a fost constituit sub 
condiţie; 
b) care a contractat cu posesorul tabular, va putea invoca buna sa credinţă, prevalându-se de publicitatea materială, 
pentru a bloca acţiunea în rectificarea înscrierii dreptului său, introdusă de către proprietarul real al imobilului; 
c) poate invoca, în anumite situaţii, supravieţuirea dreptului său în cazul stingerii dreptului uzufructuarului cu care 
a contractat.    

 
11. Dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credinţă: 

a) este posibilă şi dacă posesia bunului frugifer a fost conservată prin acte de violenţă întreprinse faţă de o terţă 
persoană, alta decât proprietarul; 

 b) funcţionează după reguli identice cu cele referitoare la dobândirea produselor de către posesor; 
 c) are loc ex lege, chiar dacă nu e invocată de către acesta.  
 
12. Dreptul de superficie: 

a) este inalienabil, deoarece nu poate fi înstrăinat independent de dreptul asupra construcţiei de pe terenul altuia; 
b) este insesizabil chiar în lipsa unei clauze exprese în acest sens, dacă clădirea donată terţului de către proprietarul 
terenului pe care aceasta se găseşte e grevată de o clauză valabilă de inalienabilitate; 
c) se stinge prin neuz, dacă au trecut 10 ani de la pieirea fortuită a clădirii fără ca superficiarul să fi ridicat o nouă 
construcţie. 
 

13. Posesia mobiliară: 
a) este protejată implicit în petitoriu deoarece atrage în mod invariabil şi dobândirea proprietăţii de către posesor; 
b) este susceptibilă de clandestinitate, spre deosebire de posesia imobiliară;  
c) poate avea ca obiect o şi o universalitate juridică. 

 
14. Acţiunea confesorie de uzufruct: 

a) nu poate fi introdusă împotriva nudului proprietar, deoarece pârâtul ar fi tocmai cel pentru care uzufructuarul 
exercită detenţia asupra bunului; 
b) va fi utilizată de uzufructuar şi împotriva terţului care a sustras fructele industriale care i se cuveneau celui 
dintâi în virtutea dreptului său.  
c) poate fi exercitată şi de către unul singur dintre couzufructuari, fără a avea acordul celorlalţi. 

 
15. Masele patrimoniale de afectaţiune: 

a) reprezintă universalităţi de fapt, alcătuite din bunurile prezente, afectate aceluiaşi scop de către proprietarul 
comun; 
b) determină fracţionarea gajului general dacă sunt afectate exercitării unei profesii autorizate de lege; 
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c) se deosebesc de universalităţile de fapt prin aceea că nu pot fi create oricând, prin voinţa titularului 
patrimoniului în care sunt incluse. 

 
II. Speţa. 4p. 

La 15.01.2014, A introduce o cerere de chemare în judecată împotriva vecinului său B, căruia îi repoşează că, în 
urmă cu 2 luni, cu ocazia construirii gardului dintre terenurile alăturate exploatate de cei doi, ar fi ocupat o fâşie de teren 
lată de 1,5 m şi lungă de 25 m din terenul folosit de reclamant. A cere obligarea pârâtului să reamplaseze gardul pe poziţia 
iniţială şi îşi întemeiază pretenţiile pe faptul că, începând cu anul 2009, a folosit suprafaţa litigioasă pentru a depozita 
lemne de foc. Pârâtul a fost cel care l-a rugat să o elibereze temporar, pentru a putea construi gardul. Prin probaţiunea cu 
martori, reclamantul dovedeşte că a utilizat fâşia respectivă de teren conform celor afirmate în cererea de chemare în 
judecată. În replică, B invocă cuprinsul cărţii funciare (prezentând un extras), din care reiese fără echivoc faptul că 
suprafaţa litigioasă ar fi cuprinsă în terenul asupra căruia e intabulat dreptul său de proprietate. 

Totodată, B se apără precizând că orice astfel de acţiune în grăniţuire este tardivă, deoarece limita dintre terenuri a 
fost stabilită convenţional în urmă cu 15 ani, prin acordul dintre antecesorii părţilor din proces. În acest sens, pârâtul 
depune în instanţă înscrisul constatator al convenţiei, care stabilea limita de hotar exact pe locul unde a fost ridicat gardul, 
subliniind că A cunoştea acest act şi că a eliberat terenul de bunăvoie.  

Pe cale reconvenţională, pârâtul solicită în cadrul aceluiaşi proces obligarea reclamantului să suporte jumătate din 
cheltuiala presupusă de construirea gardului. B îşi întemeiază pretenţiile pe art. 662, al. 1 C.civ., potrivit căruia: „Oricare 
dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie la construirea unei despărţituri comune”.     

Instanţa respinge acţiunea lui A, motivând că, deşi s-a probat faptul că porţiunea de teren litigioasă a fost utilizată în 
ultimii 5 ani de către reclamant, din situaţia de carte funciară rezultă că acea suprafaţă figurează înscrisă ca parte din 
terenul intabulat în favoarea pârâtului. Totodată, instanţa admite cererea reconvenţională formulată de B. 

În calea de atac, instanţa superioară modifică hotărârea, în sensul admiterii acţiunii lui A. Ulterior, întemeindu-se pe 
această soluţie obţinută în apel, A solicită, într-un litigiu distinct, rectificarea cuprinsului cărţii funciare, pentru ca fâşia de 
teren litigioasă să apară ca parte a terenului asupra căruia este intabulat dreptul său de proprietate. 

a) Calificaţi acţiunea introdusă de A la 15.01.2014. Motivaţi. b) Analizaţi fiecare dintre susţinerile şi probele părţilor 
în acest prim litigiu. Analizaţi motivarea primei instanţe şi precizaţi dacă este corectă soluţia acesteia sau cea pronunţată de 
instanţa de apel. c) E admisibilă în speţă rectificarea? d) Poate fi întemeiată acţiunea în rectificare pe hotărârea 
judecătorească de soluţionare a unei acţiuni de felul celei introduse de A? Motivaţi. 
Rezolvare: 
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Barem. Reale. 11.09.2018 
 
 

I. Întrebări: 5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări 
1. –     9. a, b, c; 
2. c;    10. c;  
3. a, b, c;    11. a; 
4. a;    12. b;       
5. –     13. –    
6. b;     14. c; 
7. c;    15. b, c. 
8. a, c;   

 
 
II. Speţă: 4 p. 
   
a) (0,5p.) acţiune posesorie generală: reclamantul solicită obligarea pârâtului să îi cedeze posesia asupra bunului litigios 
fără a invoca un drept asupra acestuia: pretenţiile reclamantului sunt întemeiate pe starea de fapt: posesia anterior exercitată 
de aceasta; 
 
b) 

i) (0,25p.) A probează că a posedat terenul cel puţin un an anterior litigiului (posesia utilă se prezumă, iar B nu 
invocă niciun moment că A ar fi acţionat ca simplu tolerat); proba cu martori este admisibilă în speţă; 
ii) (0,5p.) B se prevalează de posesia tabulară: stare de fapt generată şi de principiu asociată unei stări de drept 
(calitatea de proprietar etc.); proba prin extrasul de carte funciară nu este admisibilă în speţă; 
iii) (0,25p.) B invocă grăniţuirea convenţională: irelevant în speţă, deoarece acţiunea introductivă de instanţă e o 
acţiune posesorie, nicidecum o acţiune în grăniţuire, aşa cum în mod eronat susţine pârâtul; înscrisul probator al 
acordului de grăniţuire este irelevat ca mijloc de probă în speţă; 
iv) (0,5p.) B susţine că A cunoştea actul de grăniţuire şi a eliberat terenul de bunăvoie: eventuala rea-credinţă a lui 
A este irelevantă în soluţionarea acţiunii, fiind suficient ca posesia exercitată anterior de reclamant să fie neviciată; 
nu se poate susţine lipsa oricărei deposedări din partea lui B, deoarece A acceptă în speţă eliberarea terenului 
respectiv doar cu titlu temporar, fiind indus în eroare de B; 
v) (0,5p.) prin cererea reconvenţională, B invocă o stare de drept, solicitând protecţia unui drept legat de bunul 
litigios – non cumulul posesoriului cu petitoriul; 
vi) (0,25p.) motivarea primei instanţe: este eronată, deoarece justifică soluţia într-o acţiune posesorie pornind de la 
posesia tabulară, invariabil determinată de/ asociată unei stări de drept (calitatea de proprietar etc.) 
vii) (0,25p.) soluţia corectă cu privire la acţiunea posesorie e cea a instanţei de apel; cererea reconvenţională se 
respinge ca fiind inadmisibilă în litigiul generat de o cerere posesorie; 

 
c) (0,5p.) rectificarea intervine doar atunci când cuprinsul cărţii funciare nu corespunde situaţiei juridice reale; în speţă e 
vorba doar despre eventuala inexactitate a suprafeţei (chestiune de fapt) care figurează în cartea funciară. 
 
d) (0,5p.) acţiunea posesorie nu poate reprezenta acţiunea de fond pe care să fie întemeiată acţiunea în rectificare, deoarece 
hotărârea pronunţată în posesoriu nu tranşează chestiuni de drept, iar rectificarea urmăreşte exclusiv corectarea 
inexactităţilor referitoare la situaţia juridică a imobilului. 
 
 
Notă: Un punct este din oficiu. 


