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Over time the property subject to various discussions ensemble that was attempted and try to describe this 
phenomenon. The phenomenon came to be owned by interests interpetat satisfaction of material needs. But tackling a 
particular perspective was not always satisfactory for the whole society, which is why it was the subject of passionate 
and secular contraverse. 

În decursul timpului, proprietatea a constituit obiectul diverselor discuţii, prin care s-a încercat şi se 
încearcă descrierea acestui fenomen. Fenomenul proprietate a ajuns să fie interpretat în funcţie de interesele 
satisfacerii unor nevoi materiale. Însă, abordarea problematicii dintr-o anumită perspectivă nu întotdeauna a 
fost satisfăcătoare pentru întreaga societate, motiv pentru care ea a făcut obiectul unor înflăcărate şi seculare 
controverse. 

Potrivit alin. 2 art. 316 Cod Civil, dreptul de proprietate este garantat. Întinderea acestei garanţii 
priveşte orice fel de proprietate, imobiliară sau mobiliară. Efectele garanţiei se răsfrâng, în mod necesar, şi 
asupra altor drepturi reale – dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute, 
dreptul de superficie, fiindcă existenţa acestora presupun inevitabil şi existenţa dreptului de proprietate. Din 
conţinutul garanţiei dreptului de proprietate, reiese că:  

− niciun bun nu poate fi exclus din sfera de cuprindere a dreptului de proprietate privată. Aceasta nu 
împiedică, însă, ca, în scop de protecţie socială, unele bunuri să fie supuse unui regim de 
circulaţie limitat.  

− limitele proprietăţii nu pot fi stabilite decât prin lege. De cele mai multe ori limitele proprietăţii 
privesc sarcinile ce grevează proprietatea. Dintre principalele sarcini ce grevează proprietatea, am 
enumera: sarcinile fiscale; cele legate de protecţia mediului înconjurător [1, art.46]; sarcinile ce 
reies din relaţiile de vecinătate.  

− dreptul la despăgubire, prevăzut la alin. 4 al acestui articol, condiţionează exproprierea sau 
utilizarea pentru lucrări de interes general, a solului oricărei proprietăţi imobiliare [7, p.355]. 

Cele mai stringente probleme asupra proprietății, civiliștii le-au identificat ca fiind cele referitoare la 
încetarea dreptului de proprietate. 

Conform Codului civil al RM, dreptul de proprietate încetează, în condiţiile legii, în urma consumării, 
pieirii fortuite sau distrugerii bunului, înstrăinării lui în temeiul unui act juridic, renunţării la dreptul de 
proprietate, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

Astfel, nimeni nu poate fi forţat să cedeze proprietatea sa, cu excepţia cazurilor când conform legii, se 
efectuează: 

• urmărirea bunurilor în legătură cu obligaţiile proprietarului;
• înstrăinarea bunurilor, pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate;
• răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de
• comportare cu acestea;
• privatizarea proprietăţii de stat;
• exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
• rechiziţia;
• confiscarea;
• alte acţiuni prevăzute de lege.

Renunţarea la dreptul de proprietate. Proprietarul poate renunţa oricând la dreptul de proprietate 
printr-o declaraţie, în acest sens sau în alt mod, care atestă cu certitudine că a renunţat la bun fără intenţia de 
a păstra dreptul de proprietate asupra lui. 

Obligaţiile persoanei care a renunţat la bun încetează atunci când un terţ dobândeşte dreptul de 
proprietate asupra bunului dat. 

Renunţarea poate fi făcută doar de proprietarul bunului, dar nu şi de alte persoane care deţin bunul cu 
dreptul de posesie şi folosinţă. Nici persoana căreia i-a fost transmis şi dreptul de dispoziţie (spre exemplu, 
un arendaş, care este împuternicit cu dreptul de a transmite bunul în subarendă), de asemenea, nu este în 
drept să renunţe la bun. Pot renunţa la dreptul de proprietate asupra bunului atât persoanele fizice şi juridice, 
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cât şi statul şi unităţile administrativ-teritoriale. Renunţarea la dreptul de proprietate, de către stat şi organele 
publice locale, poate avea loc doar dacă acest lucru va fi permis acestora prin acte normative 
corespunzătoare. Aceste acte normative trebuie să determine categoria de bunuri, la care statul poate renunţa. 
Renunţarea de la dreptul de proprietate poate fi făcută fie printr-o declaraţie, fie prin săvârşirea de acţiuni 
prin care se va atesta voinţa proprietarului de a renunţa la dreptul de proprietate aspra bunului concret. 
Legiuitorul nu ne vorbeşte nimic, în alin. 1 al acestui articol, despre forma declaraţiei de renunţare la dreptul 
de proprietate, ceea ce ar însemna că declaraţia poate fi făcută atât în formă scrisă, cât şi în formă verbală. 
Bunurile la care proprietarul a renunţat, când s-a dezis de dreptul de proprietate, sunt considerate bunuri fără 
stăpân [7, p.375].  

Renunţarea la dreptul de proprietate asupra bunului imobil se face printr-o declaraţie care este 
autentificată notarial şi înscrisă în registrul bunurilor imobiliare. Din punct de vedere practic, această 
declarație de renunțare la bunurile imobile nu se prea exercită, deoarece notarii, în general, exclud din 
atribuțiile lor de serviciu executarea de astfel de acte. Este logic ca, în cazul în care un proprietar renunță la 
dreptul de proprietate, fără a indica în favoarea cui face această renunțare, acest bun să devină fără stăpân, iar 
bunurile fără stăpân aparțin statului, conform legislației în vigoare. 

În practică, au existat cazuri de renunțare la proprietate asupra bunurilor viitoare, dar, în instanța de 
judecată, aceste declarații de renunțare au fost anulate. 

Este lesne de înţeles şi de dedus faptul că, în urma consumării bunului, pieirii sau distrugerii bunului, 
inclusiv înfăptuirea celorlalte cazuri, bunul nu mai există în materialitatea sa, de unde rezultă că dreptul de 
proprietate asupra acestui bun încetează de la consumare. 

Înstrăinarea bunurilor  proprietarului, prin urmărire a proprietăţii, în legătură cu obligaţiile acestuia, 
poate fi efectuată doar în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, dacă o altă modalitate nu este stabilită prin lege 
sau contract. 

Bunurile domeniului privat pot face obiectul urmării, excepţie făcând acele bunuri care, conform 
legislaţiei, nu pot fi urmărite. Deci, proprietarul răspunde pentru obligaţiile sale cu bunurile ce le are în 
proprietate. Bunurile proprietarului pot fi înstrăinate fie prin acordul proprietarului, fie în baza unei hotărâri 
judecătoreşti. Procedura urmăririi bunurilor proprietarului, în legătură cu executarea obligaţiei, poate fi 
făcută forţat doar în baza unei hotărâri judecătoreşti, dacă o altă modalitate nu este stabilită prin lege sau 
contract [7, p.376]. 

Proprietarul pierde dreptul de proprietate asupra  bunurilor urmărite în momentul dobândirii dreptului 
de proprietate asupra acestora de către persoana îndreptăţită, căreia îi sunt transmise bunurile. 

Deci, unul din cele mai specifice şi actuale, pentru Republica Moldova, moduri de dobândire a 
proprietăţii private este privatizarea. Privatizarea este un mod de dobândire a proprietăţii private de către 
persoanele fizice şi juridice de drept privat din ţară sau a persoanelor străine. Acest proces, deşi existent în 
toate ţările civilizate, în Republica Moldova, a început în 1991 ca un fenomen nou [5]. În conformitate cu 
legea sus-indicată [5, art.1], privatizarea este un proces de transmitere a bunurilor ce constituie domeniul 
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, în proprietate privată.2 Pentru a desfăşura acest 
proces, statul a adoptat acte normative cu programe de privatizare. Programele de privatizare stabilesc 
scopurile, sarcinile şi particularităţile privatizării bunurilor statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
în anumite ramuri ale economiei şi pentru anumite perioade de timp. La programul de privatizare, se 
anexează, ca parte integrantă, lista obiectivelor supuse privatizării [8, p.46].  

Articolul 10 al legii evidenţiază anumite condiţii de privatizare, care trebuie să fie respectate la 
efectuarea ei. Condiţiile de privatizare stabilesc cerinţe referitoare la modalităţile şi termenele de privatizare, 
la starea tehnică şi economică a obiectivului după vânzare, alte cerinţe, precum şi activităţile de asanare şi de 
restructurare financiară, de păstrare a locurilor de muncă. Condiţiile de privatizare se elaborează de către 
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi se aprobă de către organul abilitat sau de către 
comisia de privatizare respectivă.  

Privatizarea se efectuează prin următoarele modalităţi [5] şi anume:  
a) înstrăinarea obiectivelor supuse privatizării prin concursuri comerciale sau investiţionale, prin 

negocieri directe şi prin licitaţii publice;  
b) vânzarea valorilor mobiliare prin intermediul Bursei de Valori;  
c) transmiterea în proprietate privată, cu titlu gratuit, a obiectivelor supuse privatizării;  
d) vânzarea obiectivelor supuse privatizării la un preţ simbolic;  
e) fondarea de întreprinderi noi cu capital mixt sau majorarea, pe contul investitorilor, a capitalului 

social al celor existente;  
153 

 



f) compensarea, pe contul bunurilor (acţiunilor) întreprinderilor supuse privatizării, a datoriilor certe 
ale statului faţă de subiecţii privatizării;  

g) prin modalităţi combinate, inclusiv în baza unor proiecte individuale aprobate de Parlament.  
Referitor la urmărirea bunurilor, în legătură cu obligaţiile proprietarului, acestea pot fi bunuri mobile 

sau imobile, toate în afară de bunurile de uz casnic. Vor fi obligaţi să cedeze dreptul de proprietate a 
bunurilor, proprietarii care deţin bunuri din fondul arhivistic şi altele. 

Referitor la situaţia pierderii dreptului de proprietate prin răscumpărarea animalelor în cazul încălcării 
regulilor de comportare cu acestea, menţionăm faptul că contravine normelor constituţionale. Conform 
Constituţiei Republicii Moldova, dreptul de proprietate este garantat şi nimeni nu poate fi silit a ceda 
proprietatea sa, în afară de situaţia exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

Rechiziţia de bunuri reprezintă o măsură excepţională prin care organele administraţiei publice, în 
temeiul unei decizii, obligă persoanele fizice sau juridice la încetarea temporară a unor bunuri mobile sau 
imobile în caz de calamitate naturală, epidemie sau epizootie. 

Din dispoziţiile legii, reţinem că rechiziţia se referă, în principiu, la bunuri neconsumptibile şi că este o 
măsură temporară, care va înceta odată cu încetarea situaţiei excepţionale, când bunurile vor fi restituite 
proprietarilor. Reţinem că rechiziţia este o lipsire temporară de dreptul de folosinţă a bunurilor, cu excepţia 
bunurilor consumptibile şi a celor perisabile, care pot fi rechiziţionate definitiv cu plata despăgubirilor legale 
[11, p.113]. 

După părerea noastră, bunurile consumptibile pot fi rechiziţionate definitiv, cu plata despăgubirilor. 
Confiscarea bunurilor se permite doar printr-o hotărâre judecătorească, inclusiv în baza unui act 

administrativ. 
Prin confiscare, se înţelege trecerea fără plată către stat a unui bun ca sancţiune pentru fapte ilicite, în 

temeiul unei hotărâri a instanţei judecătoreşti sau a unei alte autorităţi publice competente. Cazurile şi 
condiţiile confiscării bunurilor pot fi stipulate doar în lege. Poate fi confiscată doar averea dobândită ilicit. 
Bunurile dobândite licit, conform art. 46 alin. (3) din Constituţie, nu pot fi confiscate, iar caracterul licit al 
dobândirii se prezumă. În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituţie, pot fi confiscate doar bunurile 
destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii [6, p.136]. 

În prezent, temeiul de principiu al exproprierii îl constituie art.46 al. (2) din Constituţia Republicii 
Moldova, care dispune: „Nimeni nu poate fi expropriat, decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită 
potrivit legii cu dreapta şi prealabila despăgubire”. Prevederi, în acest sens, întâlnim şi în Codul Civil al 
Republicii Moldova.  

Dacă Codul Civil se referă numai la enumerarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, ca 
modalitate de încetare a dreptului de proprietate, atunci, în legislația țării, sunt descrise mijloacele care pot fi 
expropriate. Stingerea dreptului de proprietate, în legătură cu hotărârea privind retragerea sectorului de 
pământ, pe care se află casa, diverse instalaţii şi plantaţii ale proprietarului sau în legătură cu o altă hotărâre a 
organului de stat,care nu urmăreşte în mod nemijlocit, retragerea bunurilor proprietarului, se admite numai în 
cazurile şi în modul stabilit prin actele legislative ale Republicii Moldova, cu repararea, în întregime, a 
daunelor cauzate prin stingerea dreptului de proprietate. 

Deşi, expres nu este indicat, dreptul de proprietate încetează şi prin modurile de dobândire reg-
lementate în art. 320-326 Cod Civil. Or, orice mod de dobândire a dreptului de proprietate este, pentru 
dobânditor, un mod de dobândire a dreptului de proprietate, iar pentru cel ce înstrăinează un mod de încetare 
a dreptului de proprietate. Astfel, vânzarea-cumpărarea este pentru cumpărător un mod de dobândire a 
dreptului de proprietate, iar pentru vânzător un mod de încetare a dreptului de proprietate. Convenţional, 
toate modurile de încetare a dreptului de proprietate, enumerate în norma comentată, pot fi clasificate în 
următoarele grupe:  

a) încetarea benevolă a dreptului de proprietate;  
b) încetarea dreptului de proprietate, ca rezultat al unor fapte obiective ce nu depind de voinţa 

proprietarului;  
c) încetarea dreptului de proprietate contrar voinţei proprietarului.  

Primele două grupe de moduri de încetare a dreptului de proprietare sunt prevăzute în alin.1 din norma 
comentată, lista lor nefiind exhaustivă [7, p.374]. 

Concluzionăm că toate modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt și moduri de încetare a 
dreptului de proprietate, însă propun ca, în legislație, să fie prevăzute separat moduri de dobândire și încetare 
a proprietății publice și moduri de dobândire și încetare a proprietății private. 
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