
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ciprian Raul ROMIȚAN 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

Constituirea dreptului de uzufruct  
 

 

Avocat, Dr. Ciprian Raul ROMIȚAN 

Universitatea „Româno-Americană” din București, România 

Baroul București 

Avocat partener la SCA „Roș și asociații” 

București, România 
ciprian.romitan@rvsa.ro 

 

 
Rezumat: Uzufructul face parte din categoria dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată și este un 

drept real principal, esențialmente temporar, ce conferă titularului său, numit uzufructuar, atributul folosinței asupra 

lucrului sau lucrurilor altuia (adică prerogativa de a utiliza lucrul proprietatea altei persoane şi prerogativa de a-i 

culege fructele), cu obligația de a conserva substanța şi de a restitui proprietarului lucrul sau lucrurile la încetarea 

uzufructului. Obiectul dreptului de uzufruct îl pot forma atât un bun individual determinat (uzufructul cu titlu 

particular), cât şi o universalitate (uzufruct universal) sau o fracțiune dintr-o universalitate (uzufruct cu titlu 

universal).Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege, dispozițiile în 

materie de carte funciară fiind aplicabile dar, trebuie reținut că se poate constitui numai în favoarea unei persoane 

existente. În alte cuvinte, uzufructul se poate dobândi prin act juridic, prin contract sau prin testament. 
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Introducere 

 

În anumite situații, este posibil ca unele dintre cele trei atribute ale dreptului de proprietate privată 

(posesia, folosința și dispoziția) [1] să aparțină unor persoane distincte, formându-se, astfel, prin această 

separare, drepturi reale principale distincte. 

Aceste drepturi reale principale care se nasc ca urmare a separării celor trei atribute ale dreptului de 

proprietate privată se numesc dezmembrăminte ale dreptului de proprietate[2]. Într-o altă opinie [3], 

dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt „drepturi reale derivate asupra bunului altuia, care se 

constituie sau se dobândesc prin transferarea unor elemente din conținutul juridic al dreptului de proprietate 

asupra bunului respectiv către o altă persoană sau prin exercitarea concurentă a acestor elemente de către 

proprietarul bunului și o altă persoană”. 

 

1. Reglementarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată 

 

Despre existența dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată aflăm din lectura dispozițiilor 

art. 555 alin. (2) C.civ., potrivit cărora, „în condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de 

modalități şi dezmembrăminte” [4]. 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată sunt reglementate în Titlul III 

(Dezmembrămintele dreptului de proprietate) Cartea a III-a (Despre bunuri) art. 693-772 din Codul civil [5], 

și acestea fiind: dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitație; dreptul de 

servitute (s.n.) [6]. 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt opozabile erga omnes, inclusiv celui care le-a 

constituit, care este obligat să nu facă nimic de natură a împiedica exercițiul acestora şi care nu le poate 

desființa unilateral. În alte cuvinte, dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt opozabile atât terților, 

cât și proprietarului [7]. 
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2. Noțiunea și caracterele juridice ale uzufructului 

 

Potrivit art. 703 C.civ., uzufructul este „dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele 

acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța” [8]. În alte cuvinte, după 

cum s-a arătat și în literatura juridică de specialitate [9], uzufructul este acel „drept real principal, 

esențialmente temporar, ce conferă titularului său, numit uzufructuar, atributul folosinței asupra lucrului sau 

lucrurilor altuia (adică prerogativa de a utiliza lucrul proprietatea altei persoane şi prerogativa de a-i culege 

fructele), cu obligația de a conserva substanța şi de a restitui proprietarului lucrul sau lucrurile la încetarea 

uzufructului”. 

Definiții asemănătoare ale uzufructului au fost exprimate și în literatura de specialitate mai veche, 

când s-a analizat acest drept real sub auspiciile Codului civil de la 1864. Astfel, uzufructul a fost definit ca 

fiind „un drept real de folosință asupra unui lucru aparținând altuia și care se stinge cel mai târziu la moartea 

uzufructuarului” [10] sau „acel drept real principal derivat, esențialmente temporar, asupra bunului sau 

bunurilor ce aparțin în proprietatea altei persoane, care conferă titularului său, numit uzufructuar, atributele 

de posesie, şi folosință, şi obligă de a le conserva substanța, şi de a le restitui proprietarului la încetarea 

uzufructului” [11]. 

Dreptul de uzufruct are următoarele caractere juridice [12]: 

- uzufructul este un drept real principal, cu existență de sine stătătoare, cu un conținut juridic specific 

dat de însuși atributele pe care le conferă titularului său: dreptul de urmărire și dreptul de preferință. Dreptul 

de uzufruct este opozabil erga omnes, inclusiv proprietarului, care este obligat să nu facă nimic de natură a 

tulbura exercitarea sa normală; 

- uzufructul poate fi mobiliar sau imobiliar, după cum poartă asupra unor bunuri mobile sau imobile 

(art. 706 C.civ.); 

- uzufructul este un drept esențialmente temporar. Potrivit art. 708 alin.(1) C.civ., „uzufructul în 

favoarea unei persoane fizice este cel mult viager”, ceea ce înseamnă că uzufructul va dura atâta vreme cât 

uzufructuarul va fi în viață.  În cazul în care uzufructul este constituit în favoarea unei persoane juridice, el 

poate avea, conform art. 708 alin. (2) C.civ., o durată de cel mult 30 de ani. Dacă nu s-a prevăzut durata 

uzufructului, se prezumă că este viager sau, după caz, că este constituit pe o durată de 30 de ani [art. 708 

alin. (3) C.civ.]. În cazul în care uzufructul are ca beneficiar o persoană fizică și este constituit până la data la 

care o altă persoană va ajunge la o anumită vârstă, alin.(4) al articolului menționat dispune că el va dura până 

la acea dată, chiar dacă acea persoană (beneficiarul) ar muri înainte de împlinirea vârstei stabilite de părți; 

- uzufructul este un bun intransmisibil mortis causa. În alte cuvinte, cesiunea uzufructului este 

posibilă numai prin acte juridice între vii (art. 714 C.civ.) [13]. 

 

3. Obiectul uzufructului 

 

În ceea ce privește obiectul dreptului de uzufruct, de la început trebuie să subliniem că, fiind un 

dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, după cum am mai arătat, dreptul de uzufruct nu se poate 

constitui având ca obiect bunuri din domeniul public, deoarece dreptul de proprietate publică este 

inalienabil [art.136 alin.(4) teza I din Constituția României] și, prin urmare, nu este susceptibil de 

dezmembrare. Poate, însă, să se constituie având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în 

proprietatea privată a statului și unităților administrativ-teritoriale [14].  

Potrivit art. 706 C.civ., „Pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ori 

incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cotă-parte din acestea”. Totodată, în 

art. 707 C.civ. se prevede că „Uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct, precum şi 

asupra a tot ce se unește sau se încorporează în acesta”. 

În alte cuvinte, din interpretarea textelor art.706 și 707 C.civ., rezultă că obiectul dreptului de 

uzufruct îl pot forma atât un bun individual determinat (uzufructul cu titlu particular), cât şi o universalitate 

(uzufruct universal) sau o fracțiune dintr-o universalitate (uzufruct cu titlu universal). 

Potrivit prevederilor art. 712 C.civ., uzufructul poate fi constituit și asupra unor bunuri 

consumptibile, cum ar fi bani, grâne, băuturi [15].  În această situație, uzufructuarul are dreptul de a dispune 

de acestea, însă cu obligația de a restitui bunuri de aceeași cantitate, calitate şi valoare sau, la alegerea 
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proprietarului, contravaloarea lor la data stingerii uzufructului. Uzufructul care poartă asupra unor asemenea 

bunuri consumptibile poartă denumirea de cvasiuzufruct [16]. 

În acest sens, după cum am mai arătat, uzufructul poate avea ca obiect unul sau mai multe bunuri 

individualizate, fracțiuni dintr-o universalitate sau o universalitate. Astfel, de pildă, se poate constitui 

uzufruct universal asupra unui fond de comerț [17] care este o universalitate de fapt, alcătuit din bunuri 

corporale și incorporale, cum sunt: mărfuri, materii prime, clientelă, mărci de fabrică, de comerț sau de 

serviciu, brevete de invenție, firma, emblema ori vadul comercial [18]. În acest caz, uzufructuarul are dreptul 

să folosească materiile prime pentru a obține alte mărfuri, să înstrăineze mărfurile și produsele obținute 

pentru realizarea unui profit și, totodată, să mențină clientela, iar la stingerea uzufructului are obligația să 

restituie proprietarului aceeași universalitate de bunuri. La încetarea uzufructului, după cum se prevede în 

art. 745 C.civ., uzufructuarul are obligația să înlocuiască bunurile înstrăinate cu altele similare şi de valoare 

egală. 

În cazul în care uzufructul are ca obiect o turmă de animale, uzufructuarul dobândește și păstrează în 

proprietate produsele obținute de la animale (lâna, laptele, precum și animalele obținute din prăsilă care 

depășesc necesarul de înlocuire a animalelor înstrăinate prin vânzare (valorificare) sau datorită morții. În caz 

de pieire a turmei în întregime din cauze neimputabile uzufructuarului, acesta va restitui numai pieile ori 

valoarea acestora, iar dacă turma nu a pierit în întregime, uzufructuarul este obligat să înlocuiască animalele 

pierite cu cele de prăsilă (art. 736 C.civ.). 

Uzufructul mai poate avea ca obiect și: păduri tinere destinate de proprietarul lor unor tăieri 

periodice (art. 717 C.civ.), păduri înalte care au fost destinate tăierii regulate (art. 718 C.civ.), livezi (art. 720 

C.civ.), cariere de piatră și de nisip aflate în exploatare (art. 721 C.civ.), părțile sociale corespunzătoare unei 

societăți comerciale (art. 741 C.civ.). 

După cum am mai menționat, uzufructul se poate constitui şi asupra bunurilor incorporale. În acest 

sens, uzufructul poate fi constituit în conformitate cu unele dispoziții speciale și asupra creanțelor (art. 738 

C.civ.), asupra rentei viagere (art. 739 C.civ.) ori asupra capitalului (art. 740 C.civ.) [19]. În opinia unor 

autori [20], la care achiesăm, „uzufructul constituit asupra unei creanțe ori valori imobiliare nu mai este un 

drept real, deoarece nici dreptul din care rezultă nu este un drept real”. În alte cuvinte, dreptul de uzufruct 

asupra unei creanțe este, în realitate, „un simplu drept de folosință a creanței” [21]. 

Așadar, dreptul de uzufruct se poate constitui asupra oricărui bun din cadrul proprietății private. 

 

4. Modalități de constituire a  dreptului de uzufruct 

 

Din lectura art. 704 alin. (1) C.civ., rezultă că „uzufructul se poate constitui prin act juridic, 

uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege, dispozițiile în materie de carte funciară fiind aplicabile” dar, 

în alin. (2) al aceluiași articol, se dispune că „uzufructul se poate constitui numai în favoarea unei persoane 

existente”. În alte cuvinte, uzufructul se poate dobândi prin act juridic, prin contract sau prin testament [22]. 

Prin act juridic inter vivos uzufructul poate fi cu titlu oneros ori cu titlu gratuit și se poate constitui 

prin două forme: direct ori indirect: 

- în mod direct (convenția ce se încheie între proprietar şi cel care va beneficia de dreptul de 

uzufruct, deci atunci când proprietarul înstrăinează atributele ce compun uzufructul, păstrând nuda 

proprietate); 

- în mod indirect (convenția prin care se transmite nuda proprietate, transmițătorul reținând pentru 

sine dreptul de uzufruct, de exemplu, contractul de vânzare cu reținerea de către vânzător a dreptului de 

uzufruct viager). 

Trebuie să precizăm că în cazul în care dreptul de uzufruct se constituie asupra unui bun imobil, 

actul juridic trebuie să fie încheiat în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute, deoarece este vorba 

despre un drept real ce urmează să fie înscris în cartea funciară (art. 1244 C.civ.). 

După cum am menționat, dreptul de uzufruct se poate constitui și prin acte juridice mortis causa, 

testatorul dispunând printr-un legat instituirea unui drept de uzufruct universal, cu titlu universal sau cu titlu 

particular în favoarea unei persoane. 

În art. 704 alin.(1) C.civ. se prevede în mod expres că uzufructul se poate constitui și prin 

uzucapiune. Prin urmare, pentru dobândirea uzufructului bunurilor imobile se vor aplica dispozițiile art. 930 

C.civ., referitoare la uzucapiune extratabulară, cele ale art.931 C.civ., privind uzucapiunea tabulară, sau 
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mobiliară, în măsura în care posesia exercitată a fost corespunzătoare dreptului de uzufruct, iar nu dreptului 

de proprietate (art. 939 C.civ.) [23]. 

Art. 704 alin.(1) C.civ. mai prevede că uzufructul se poate dobândi și prin alte moduri stabilite de 

lege. De exemplu, potrivit art. 390 C.civ., în cazul divorțului pronunțat din culpa exclusivă a soțului pârât, 

soțul reclamant poate beneficia de o prestație compensatorie [24], în temeiul art. 392 alin. (1) C.civ. [25]. 

 

Concluzii 

 

Din cele menționate rezultă că dreptul de uzufruct se poate constitui asupra oricărui bun din cadrul 

proprietății private iar uzufructul este un drept real principal, esențialmente temporar și se poate dobândi prin 

act juridic, prin contract sau prin testament. 

Prin act juridic inter vivos uzufructul poate fi cu titlu oneros ori cu titlu gratuit și se poate constitui 

prin două forme: direct ori indirect, iar prin act juridic mortis causa, testatorul dispune printr-un legat 

instituirea unui drept de uzufruct universal care poate fi cu titlu universal sau cu titlu particular în favoarea 

unei persoane. 

De asemenea, după cum se prevede, de altfel, și în art. 704 alin. (1) C.civ., uzufructul se poate 

constitui și prin uzucapiune ori prin alte moduri stabilite de lege.  

Totodată, trebuie reținut că uzufructul fiind un dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, 

dreptul de uzufruct nu se poate constitui având ca obiect bunuri din domeniul public, deoarece potrivit 

prevederilor consfințite în Constituția României, dreptul de proprietate publică este inalienabil și, astfel, nu 

este susceptibil de dezmembrare. Poate, însă, să se constituie având ca obiect dreptul de proprietate asupra 

bunurilor aflate în proprietatea privată a statului și unităților administrativ-teritoriale.  
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