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Noţiunea de proprietate, în accepţiunea modernă, s-a îndepărtat mult de ceea ce 
reprezenta proprietatea romană[1]. 

Romanii considerau lucrul ca o constelaţie de elemente. Elementele periferice erau 
reprezentate de diferitele utilităţi ale lucrului, usus şi fructus, iar nucleul era format de 
lucrul în sine, independent de orice utilitate pe care o are, respectiv calitatea sa de a fi 
propriu cuiva. Această disociere şi opoziţie între dimensiunea utilitară a lucrului şi cea 
privativă explică de ce, când lucrul este grevat de uzufruct şi sunt transferate utilităţile 
lucrului uzufructuarului, nudul proprietar conservă lucrul în sine[2]. 

În dreptul roman, proprietas avea particularitatea că nu era susceptibilă de a fi 
transformată într-un drept. A transfera proprietatea însemna a transfera lucrul în ceea 
ce are el esenţial, adică în calitatea sa de a fi propriu cuiva. Se distingea astfel transferul 
proprietăţii de transferul utilităţilor lucrului. Prin transferul utilităţilor se constituia un 
drept asupra unui lucru al altuia. Nudul proprietar rămânea cu un dominium asupra 
proprietăţii sale, asupra lucrului în sine, iar singurul care avea un drept asupra lucrului 
era cel care dobândea folosinţa lucrului (dominium in re propria, jus in re aliena)[3]. 

În doctrina contemporană, se apreciază că noţiunea de proprietate obiectivă, care a 
fost atât de mult timp neglijată, ar putea contribui la înţelegerea unei distincţii între pro-
prietăţi şi bunurile incorporale. Se afirmă că într-o societate în care prevalează imaterialul, 
incorporalul, aplicarea criteriului tactil în diferenţierea bunurilor corporale şi incorporale 
ar trebui depăşită. Se consideră că ar trebui să distingem între proprietăţi şi drepturi incor-
porale. Proprietăţile pot fi, la rândul lor, corporale şi incorporale. Justificarea acestei 
clasificări ar consta în faptul că există un corp de reguli specifice drepturilor incorporale, 
care nu se aplică proprietăţilor incorporale[4]. 

2.2. Concepția actuală asupra bunurilor 

Articolul 535 C. civ. defineşte bunurile ca lucrurile corporale sau necorporale, care 
constituie obiectul unui drept patrimonial. 

Articolul 535 C. civ. distinge, pe de o parte, între bun şi lucru, iar pe de altă parte, 
între bun şi dreptul patrimonial care are bunul ca obiect. 

Între lucru şi bun nu poate fi pus semnul egalităţii, după cum și între drept și bun 
sunt diferențe conceptuale. Lucrul are aptitudinea de a deveni bun numai prin 

 
[1] Etimologic, proprietatea nu vine de la dominium, termen care semnifică puterea exclusivă 

asupra unui lucru, ci de la proprietas, care înseamnă calitatea unui lucru de a fi propriu unei 
persoane, de a-i aparţine, aşa cum fructus desemna calitatea unui lucru de a produce fructe; a se 
vedea F. ZÉNATI-CASTAING, La propriété, mécanisme fondamental du droit, în RTDciv. nr. 3/2006, 
p. 445-446. 

[2] Idem, p. 449. 
[3] Idem, p. 445-446; autorul arată că noţiunea de proprietate obiectivă are o importanţă care 

depăşeşte problema constituirii uzufructului, dacă ne gândim că transferul de proprietate a fost 
falsificat de gânditorii medievali, sub schema transferului dreptului de proprietate. Romaniștii 
medievali au transformat proprietatea într-un drept, marginalizând, progresiv, dominium, şi ani-
hilând noţiunea de proprietate obiectivă, făcând să triumfe dreptul subiectiv. 

[4] Drepturile incorporale sunt bunuri care se transmit prin mijloace specifice (remiterea titlului, 
notificare), se sting prin abandon şi sunt susceptibile de prescripţie extinctivă; a se vedea F. ZÉNATI-
CASTAING, La propriété, mécanisme..., loc. cit., p. 451. 
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apropriere, prin sustragerea sa de la uzul public şi intrarea în sfera de apropriere 
privată a unei persoane. Adică, numai prin intermediul dreptului patrimonial. 

Prin lucru înţelegem tot ce se află în natură, perceput ca exterior persoanei, cu o 
existenţă materială, în cazul lucrului corporal, sau abstractă, în cazul celui necorporal, 
şi pe care îl putem percepe ca fiind exterior persoanei. 

Legiuitorul foloseşte în art. 535 C. civ. un criteriu unic în definirea bunurilor. 
Definiţia dată bunurilor nu recurge la criteriul utilităţii sau la cel al valorii economice 
pentru a distinge între bun și lucru, ci apelează la cel al stabilirii relaţiei între persoană 
şi lucru pe calea dreptului patrimonial. Acest criteriu este nu numai relevant pentru 
definiţie, dar şi suficient, pentru că le include şi le presupune pe celelalte. Valoarea 
economică a unui bun este un criteriu luat implicit în considerare în definiţie, având în 
vedere că dreptul care îl are ca obiect este unul patrimonial. 

Fiind bunuri numai lucrurile ce fac obiectul unui drept patrimonial, legiuitorul 
înţelege să supună limitelor impuse de lege fenomenul de abstragere a unui bun de la 
uzul public. Nu pot deveni bunuri lucrurile comune care nu aparţin nimănui şi al căror 
uz este comun tuturor (res communes), ca aerul, apa mării, razele soarelui, după cum 
nu pot fi considerate bunuri nici lucrurile abandonate, părăsite (res derelictae), 
deoarece nu sunt în stăpânirea vreunei persoane. 

Lucrurile comune sunt sustrase aproprierii pentru că trebuie asigurat accesul 
tuturor la utilizarea lor, fiind necesare măsuri de protecţie care să le conserve şi să 
împiedice o folosire abuzivă care ar dăuna tuturor. Sunt lucruri care pot fi utilizate 
independent de orice apropriere individuală sau colectivă. Este însă posibilă o 
apropriere individuală a acestor bunuri într-o anumită formă determinată, atunci când 
sunt captate într-un spațiu sau volum concret. De exemplu, apa mării este un lucru 
comun, dar îmbuteliată într-o sticlă poate fi apropriată. Res communes se deosebesc 
de res nullius, care sunt lucruri care, deși nu aparțin nimănui într-un anumit moment, 
sunt apropriabile prin natura lor. La rândul lor, și res derelictae, deși abandonate, sunt 
apropriabile[1]. 

Pot fi bunuri atât lucrurile însuflețite, cât şi cele neînsuflețite. 
Animalelor nu li se recunoaşte personalitate juridică, astfel că rămân în sfera 

lucrurilor, recunoscându-li-se calitatea de bun atunci când sunt apropriate. 

Embrionul şi fetusul uman nu pot fi considerate lucruri, după cum nu pot fi conside-
rate nici persoane. Includerea acestora în rândul bunurilor ar echivala cu transformarea 
lor în obiecte comerciale, operaţiune riscantă şi cu impact negativ pe planul respectului 
pe care îl datorăm fiinţei umane. Nici statutul de persoană nu este recunoscut embrio-
nului, de vreme ce suprimarea sa nu este incriminată ca omucidere de legea penală[2]. 

Cadavrul este considerat un lucru, dar nu poate face niciodată obiect de drept real, 
deoarece nu este perceput a fi un lucru ca oricare altul. De aceea se impune a fi tratat 
cu respect, decenţă şi demnitate. Este însă posibilă prelevarea de ţesuturi, organe sau 
celule cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de legea specială[3]. 

 
[1] F. TERRÉ, PH. SIMLER, op. cit., 2018, p. 10. 
[2] A se vedea O. UNGUREANU, C. MUNTEANU, Tratat..., op. cit., p. 70-73. 
[3] Ibidem. 
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În art. 80 C. civ. este reglementată respectarea voinţei persoanei decedate în 
privinţa propriilor funeralii sau a corpului său după moarte, iar în dispoziţiile art. 81 
C. civ. se arată că „prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane, în scop terapeu-
tic sau ştiinţific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condiţiile prevă-
zute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieţii, al persoanei decedate sau, 
în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil şi expres dat, în ordine, de soţul 
supravieţuitor, de părinţi, de descendenţi, ori, în sfârşit, de rudele în linie cola-
terală până la al patrulea grad inclusiv”. 

Elementele şi produsele corpului uman au un statut juridic special. Acestea nu pot 
face obiectul unui drept patrimonial. Legea interzice comerţul cu celule, organe şi 
ţesuturi, dar acestea pot fi cedate gratuit. 

În cuprinsul art. 68 alin. (1) C. civ. se arată că „prelevarea şi transplantul de organe, 
ţesuturi şi celule de origine umană de la donatori în viaţă se fac numai în condiţiile 
prevăzute de lege şi cu acordul scris, liber, prealabil şi expres al acestora şi numai după 
ce au fost informaţi despre riscurile intervenţiei”. 

Imaginea persoanei este un element inerent acesteia, nu este un lucru și nu este 
susceptibilă de apropriere. Imaginea persoanei nu este detașată de persoană, nu are 
autonomie, este doar modul în care persoana se manifestă în exterior. Însă, imaginile 
particulare care sunt obţinute prin fixarea pe un suport (pânza unui tablou, hârtia foto-
grafică, sculptura) se detașează de persoană, dobândesc autonomie și pot fi apro-
priate, cu condiţia ca aproprierea să fie autorizată[1]. 

Numele persoanei nu se confundă cu persoana, ci este exterior acesteia. Numele nu 
este inerent persoanei, ci îi este atribuit (fie de către fondatori, în cazul persoanei 
juridice, fie pe baza filiaţiei, în cazul persoanei fizice). Numele este un lucru care îi apar-
ţine celui care îi este atribuit. Faptul că același nume este atribuit mai multor persoane 
nu este de natură să contrazică o apropriere exclusivă, întrucât prin caracterul său 
necorporal, cuvântul ce reprezintă numele unei persoane face parte din categoria 
lucrurilor de gen, susceptibile să existe într-o multitudine de exemplare identice, care 
se individualizează prin atribuirea unei anumite persoane. Titularii exercită prerogative 
identice asupra numelui și niciunul nu îl poate împiedica pe celălalt să exercite aceleași 
prerogative. Fiecare titular, odată ce îi este atribuit numele, în temeiul acestei aparte-
nenţe exclusive, poate solicita, de pildă, schimbarea numelui său. Indisponibilitatea 
numelui nu contrazice aproprierea, ci o presupune[2]. În cazul persoanei fizice, dreptul 
asupra numelui este un drept al personalităţii, de natură extrapatrimonială.  

Dreptul la nume se poate manifesta și ca drept de a ne folosi numele în exerciţiul 
unei activităţi comerciale, sub formă de denumire (Legea nr. 26/1990) sau de marcă 
(Legea nr. 84/1998). Și în acest caz, denumirea servește ca element de identificare a 
persoanei juridice. În legislaţia noastră, se pune semnul egalităţii între firmă și numele 
comercial. Din punctul de vedere al naturii juridice, firma este un bun incorporal, inclus 
în fondul de comerţ, care este, la rândul său, o universalitate de fapt concepută ca un 
ansamblu de bunuri ce este privit ca un bun incorporal distinct[3]. Printre drepturile 
privative referitoare la elementele fondului de comerţ, comerciantul are dreptul de 
exploatare a firmei în folosul său. Acest drept privativ are valoare economică fiind 

 
[1] A se vedea P. BERLIOZ, Droit de biens..., op. cit., 2014, p. 58. 
[2] Idem, p. 59-60. 
[3] A se vedea I. REGHINI, Ș. DIACONESCU, P. VASILESCU, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, 

București, 2013, p. 387. 
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menit să asigure realizarea activităţii comerciale. Fiind și un element de atragere a 
clientelei, firma dobândește o valoare economică proprie pe piaţă și conferă un drept 
patrimonial[1]. Astfel, s-a considerat că este contrară principiilor fundamentale ale 
dreptului societar desprinderea numelui unui asociat din denumirea dată societăţii, 
odată cu plecarea asociatului din societate. Numele, deși element al personalităţii, 
nepatrimonial, va păstra regimul real al firmei, devenind obiect de drept patrimonial. 
Înregistrarea ca marcă a denumirii societăţii face posibilă utilizarea sa exclusivă, fără ca 
un terţ sau o altă societate să poată folosi acest nume în același domeniu de activitate 
și să se poate opune acestei utilizări exclusive, dacă nu obţine în prealabil anularea 
înregistrărilor din Registrul Naţional al Mărcilor[2]. 

S-a arătat că, „în sens juridic, lucrul este orice element material (corporal) sau ima-
terial (necorporal) al realității obiective care are o configurație proprie, stabile și auto-
nomă”[3]. Prin această identitate, lucrurile se diferențiază de alte lucruri care nu pot fi 
apropriate. Numai dacă lucrurile răspund celor trei condiții de identitate pot fi apro-
priate. De aceea bunurile de gen nu pot fi apropriate decât după individualizarea lor[4]. 

Relația care se stabilește între lucru și bun este o relație de la gen la specie. 
Trăsătura care distinge bunul de lucru este determinată de apropriere. Prin apro-
priere, lucrul, care are o valoare de uz, dobândește și o valoare de schimb. Valoarea 
economică a bunului apare ca o sumă a celor două valori și se imprimă asupra drep-
tului care are ca obiect acel bun. Astfel, bunul, în sens juridic, este definit în doctrină 
ca „lucrul corporal sau necorporal care dobândește valoare economică prin apro-
priere, adică în măsura în care este obiect al dreptului de proprietate sau al altui drept 
real”[5].  

În gândirea axiologică, noţiunea de valoare este privită fie din perspectivă subiec-
tivă, fie obiectivă. Dacă subiectiviștii consideră că valorile nu sunt proprietăţi ale lucru-
rilor, ci există doar în percepţia noastră asupra lumii exterioare, pentru obiectiviști, 
valorile sunt inerente lucrului[6]. 

În concepţia obiectiviștilor, valoarea obiectivă există prin ea însăși și însoţește orice 
lucru. Atunci când valoarea obiectivă, inerentă oricărui lucru, corporal sau necorporal, 
este recunoscută de către societate și poate fi reprezentată economic, devine con-
substanţială noţiunii de bun. În aceste condiţii, bunul poate fi apropriat. Într-o teorie 
juridică privind valoarea obiectivă a lucrurilor, se arată că bunul nu dobândește valoare 
pentru că este apropriat, ci este apropriat pentru că are o valoare prin el însuși. Această 

 
[1] A se vedea ST. D. CĂRPENARU, Tratat de drept comercial. Conform Noului Cod civil, Ed. Universul 

Juridic, 2012, p. 95 și 97. 
[2] A se vedea F. STÂRC-MECLEJAN, Care e prețul numelui tău?, în R.R.D.P. nr. 3/2017, p. 358-359. 
[3] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român..., op. cit., p. 27. 
[4] Idem, p. 29. 
[5] Idem, p. 36. 
[6] C. KRIEF-SEMITKO, La valeur en droit civil français, Essai sur les biens, la propriété et la possession, 

L’Harmattan, Paris, 2009, p. 11 și urm.; a se vedea I. SFERDIAN, Privire asupra aproprierii creanțelor, în 
R.R.D.P. nr. 3/2017, p. 302. 
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valoare obiectivă este independentă de preţ[1] sau de valoarea venală a bunului[2], care, 
ambele, reprezintă valori numerice apreciate subiectiv, de regulă cu ocazia tranzac-
ţionării unui anumit bun. 

Indiferent cum ne poziţionăm în receptarea valorii, dacă reprezentarea economică 
a valorii unui lucru este posibilă, lucrul împreună cu valoarea care îi este atașată, 
constituie un bun. În cazul în care reprezentarea economică a valorii unui lucru nu 
există, aceasta nu înseamnă că lucrul acela nu are valoare, ci doar că acel lucru nu 
interesează din perspectiva aproprierii, nu interesează dreptul. Prin urmare, dacă un 
lucru este susceptibil de apropriere, aceasta se datorează naturii economice a valorii 
care îi este atașată[3]. 

Bunul este doar un suport pentru drepturile patrimoniale, iar dreptul se situează în 
exteriorul noţiunii de bun, cu care nu se confundă conceptual[4]. 

Cum am precizat deja, în situaţia în care un proprietar este de acord ca o parte din 
utilităţile bunului său să fie atribuite în beneficiul altei persoane, aceasta va exercita 
doar o parte din prerogativele de care dispune proprietarul, prin intermediul dreptului 
real care se constituie în patrimoniul său (uzufruct, uz, abitaţie, folosinţa terenului în 
cazul superficiei). Acest drept real asupra bunului altuia este mijlocul de apropriere 
pentru valoarea obţinută prin extragerea utilităţilor lucrului. 

Atunci când un creditor urmărește obţinerea unui avantaj prin intermediul presta-
ţiei ce urmează a fi executată de către debitorul său (a da, a face, a nu face), bunul 
obţinut ca rezultat al acelei prestaţii este apropriat în baza raportului personal care se 
stabilește între aceștia. Dreptul de creanţă intervine în aproprierea valorii obţinute prin 
realizarea prestaţiei ca un drept tranzitoriu, cu rol de catalizator[5]. 

În realitate, prin apropriere, nu lucrul dobândește valoare, ci dreptul care poartă 
asupra sa. Valoarea de schimb care se obține prin apropriere este o valoare atribuită, 
care se observă la nivelul dreptului. 

Activul patrimonial este format din drepturi patrimoniale, singurele care au 
valoare. Prin urmare, deși spunem în mod curent că bunurile au valoare, în realitate 
numai drepturile care poartă asupra bunurilor au valoare. Dacă asupra aceluiași lucru 
se constituie mai multe drepturi reale de natură diferită, fiecare dintre aceste drepturi 
are o valoare diferită, corespunzătoare utilităților pe care lucrul le procură prin 
intermediul fiecărui drept în parte. Prin drepturile patrimoniale este posibilă o alocare 

 
[1] Prețul este expresia monetară a valorii bunului la un moment dat. Este o valoare convenită, 

deci subiectivă, care presupune stabilirea unui raport economic între două bunuri sau între un bun 
și monedă. Prețul, ca valoare convenită, este un element exterior bunului, în timp ce valoarea 
obiectivă este bunul înfățișat în aptitudinea sa de a dobândi alte valori, astfel că prețul este 
contravaloarea unei valori obiective, situate în toate bunurile, la un moment dat (a se vedea 
C. KRIEF-SEMITKO, op. cit., p. 22-23). 

[2] Și valoarea venală este tot o valoare subiectivă, chiar dacă nu este rezultatul acordului părților, 
deoarece, ca și prețul, depinde de modul în care societatea privește bunul înfățișat. Ea constituie o 
valoare numerică exprimată în unități monetare (a se vedea C. KRIEF-SEMITKO, op. cit., p. 23). 

[3] Idem, p. 34. 
[4] A se vedea P. BERLIOZ, La notion de bien, LGDJ, Paris, 2007, p. 153-154.  
[5] A se vedea I. SFERDIAN, Privire asupra aproprierii creanțelor..., op. cit., p. 302. 
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a valorilor de către persoane într-o lume în care resursele sunt din ce în ce mai rare, 
iar utilizările din ce în ce mai variate[1]. 

În actuala reglementare, legiuitorul distinge clar nu numai între lucruri și bunuri, ci 
și între bunuri şi drepturile patrimoniale. 

Drepturile patrimoniale fiind instrumentele prin care lucrurile devin bunuri, nu 
este permisă confuzia celor două noţiuni. Chiar denumirea Titlului I al Cărţii a III-a – 
„Bunurile şi drepturile reale în general” – ne conduce la concluzia că legiuitorul 
deosebeşte cele două concepte. 

În sensul strict al noţiunii de bun, dreptul patrimonial nu mai este inclus în sfera 
bunurilor. Dreptul patrimonial este doar instrumentul prin care lucrul se transformă 
în bun.  

Pentru ca un lucru să fie bun acesta trebuie să facă obiectul unui drept patrimonial. 
Legiuitorul defineşte bunurile prin referire exclusiv la calitatea lor de obiecte ale 
drepturilor patrimoniale. Dar nu toate drepturile patrimoniale pot fi instrument de 
apropriere, de transformare a lucrului în bun, ci doar drepturile reale principale și 
accesorii, care presupun relația directă cu bunul. 

Actuala definiţie a bunurilor concordă cu ideea că în cadrul raporturilor juridice 
patrimoniale și al actelor care le generează, bunurile au doar rolul de obiect derivat. 
Numai pentru drepturile reale principale și accesorii, bunurile constituie obiectul 
direct. Numai primele permit relația directă cu lucrul, aproprierea directă, și numai 
pentru primele bunul este obiectul direct al dreptului. În cazul drepturilor de creanță, 
aproprierea nu este posibilă decât indirect prin executarea unei prestații a debitorului 
și numai atunci când aceasta are ca rezultat un bun[2]. Obiectul direct al creanței este 
însă prestația debitorului. Atunci când aceasta se raportează la un bun existent, este 
vorba despre un bun care aparține debitorului și este un obiect derivat al prestației 
sale. 

Aproprierea lucrului în sens strict presupune luarea lucrului în stăpânire și relația 
directă a persoanei cu lucrul devenit bun. Relația de putere directă asupra bunului 
este posibilă atât în cazul dreptului de proprietate, cât și în cazul dezmembrămintelor 
proprietății. În acest ultim caz, nu trebuie confundată aproprierea prealabilă a lucrului 
prin intermediul dreptului de proprietate, cu aproprierea realizată prin intermediul 
dezmembrământului, care se produce direct în patrimoniul titularului dezmembră-
mântului, în temeiul actului sau faptului juridic care a stat la baza constituirii sale. La 
constituirea dezmembrământului, valoarea economică a dreptului de proprietate se 
repartizează între nudul proprietar și titularul dreptului dezmembrat. 

Dreptul de ipotecă poate fi instrument de apropriere doar pentru dreptul real 
asupra bunului corporal, necorporal, mobil sau imobil ce constituie obiectul derivat al 
ipotecii[3].  

 
[1] A se vedea R. RIZOIU, Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și 

ipoteca asupra drepturilor patrimoniale, în R.R.D.P. nr. 3/2017, p. 291. 
[2] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal..., op. cit., p. 33-34. 
[3] Idem, p. 53. Autorul arată că termenul de bun desemnează obiectul dreptului real principal în 

legătură cu care s-a înființat ipoteca imobiliară sau mobiliară. Dreptul de ipotecă nu poartă decât 
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În cuprinsul art. 542 C. civ., intitulat „Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra 
bunurilor”, se precizează că „dacă nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referi-
toare la bunurile imobile şi drepturile reale asupra acestora”, iar „celelalte drepturi 
patrimoniale sunt supuse, în limitele prevăzute de lege, regulilor referitoare la 
bunurile mobile”. Prin urmare, legiuitorul a înţeles să acorde o identitate de regim 
juridic bunurilor şi drepturilor care poartă asupra lor, în funcţie de natura imobiliară 
sau mobiliară a bunurilor ca obiect al acestor drepturi. Dacă drepturile ar fi fost privite 
ca bunuri de legiuitorul actual, nu era necesară reglementarea extinderii regimului 
juridic aplicabil bunurilor asupra drepturilor. 

2.3. Bunuri corporale și bunuri incorporale 

Pot face obiectul aproprierii atât lucrurile corporale, cât și lucrurile necorporale. 
Încă din epoca romană, Gaius a deosebit bunurile în funcţie de materialitatea lor: 
bunurile corporale, care pot fi percepute cu simțurile noastre, se văd, pot fi atinse, pot 
fi posedate (quae tangi possunt), şi bunurile necorporale, care nu sunt perceptibile 
fizic, întrucât sunt lipsite de materialitate (quae tangi non possunt) şi sunt creaţii ale 
spiritului. 

În dreptul roman, dominium se raporta atât la lucrurile corporale, cât şi la cele 
necorporale, restrângerea obiectului dreptului de proprietate doar la lucrurile cor-
porale fiind rezultatul interpretării textelor romane de către glosatorii medievali. 

Distingerea netă a lucrului corporal de lucrul necorporal ca obiect de drept 
patrimonial era necesară în reglementarea actuală, întrucât referirea indistinctă la 
lucru, întâlnită într-o serie de texte din Codul civil anterior, conducea la o interpretare 
a noţiunii mai ales prin prisma corporalității. Bunurile necorporale erau considerate 
fie drepturile subiective pe care legea le includea în sfera bunurilor (cu excepția 
proprietății, considerată a fi bun corporal), cum este cazul uzufructului asupra unui 
bun corporal, fie bunurile incorporale detașate de orice suport material. 

Dispozițiile art. 535 C. civ.[1] dezvăluie tehnica aproprierii unui lucru, corporal sau 
necorporal, care se realizează în ambele cazuri prin intermediul dreptului patrimonial, 
dar nu introduce o distincție între lucruri în ceea ce privește admisibilitatea apro-
prierii.  

Distincția între bunurile corporale și incorporale nu este menționată expres în 
dispozițiile art. 543, art. 544 și art. 545 C. civ., care reglementează diferitele categorii 
de bunuri. 

Unii autori consideră această distincție chiar confuză, pe considerentul că o valoare 
economică este vizibilă juridic doar pe calea dreptului subiectiv. În realitate, nu ne 

 
indirect asupra acestui bun, iar obiectul direct al ipotecii este chiar dreptul real principal avut în 
vedere la constituirea ipotecii: dreptul de proprietate în forma sa tipică sau atipică, dreptul de 
uzufruct și dreptul de superficie. 

[1] Conform art. 535 C. civ., „Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie 
obiectul unui drept patrimonial”. 
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interesează o clasificare decât în măsura în care putem stabili ceea ce unește 
elementele unei categorii, în vederea aplicării unui regim juridic propriu. 

Simpla intrare în stăpânirea unui lucru corporal nu semnifică neapărat dobândirea 
dreptului de proprietate, deoarece ar însemna să confundăm posesia ca stare de fapt 
cu însuși dreptul de proprietate, ori predarea unui bun cu transferul dreptului însuși[1]. 
Prin urmare, aproprierea lucrului se realizează numai pe calea dreptului patrimonial. 
Însă, pentru ca lucrurile necorporale să poată fi apropriate este necesar ca o normă 
de drept să permită această apropriere[2]. 

De aceea, nu este suficient ca un lucru necorporal să aibă utilitate pentru a fi 
apropriat, ci este necesar ca dreptul obiectiv să îl aducă în sfera bunurilor apro-
priabile[3]. 

Lucrurile necorporale nu pot ajunge în sfera dreptului decât dacă fac obiectul unei 
determinări precise, pentru ca astfel identificarea bunului să devină certă[4]. În plus, 
pentru ca lucrul necorporal să poată fi apropriat, s-a afirmat că acestuia trebuie să i se 
asocieze un suport material care contribuie la identificarea sa[5]. 

În urma aproprierii, lucrurile necorporale devin bunuri incorporale și sunt supuse 
unor regimuri juridice proprii, în funcție de natura lor. Acest regim reflectă prero-
gativele dreptului real prin care se realizează aproprierea acestor bunuri. 

Sunt bunuri incorporale nu numai informația, creația intelectuală, ci și drepturile 
patrimoniale reale sau de creanță, privite individual ori sub forma universalităților de 
drept (mase succesorale, patrimonii de afectațiune) ori a universalităților de fapt 
(fondul de comerț, portofoliu de creanțe). Aproprierea drepturilor presupune reifica-
rea lor, considerarea lor ca bunuri, entități distincte conceptual de drepturile compo-
nente (în cazul universalităților de fapt) ori de raportul obligațional sau real care 
preexistă aproprierii. 

 
[1] A se vedea V. STOICA, Drept civil. Drepturile reale, op. cit., vol. 1, 2004, p. 127. 
[2] În sensul că valoarea economică este „un dat” pentru drept, iar în cazul bunurilor corporale 

caracterul apropriabil este natural, deci tot „un dat” al dreptului, astfel încât pentru aceste bunuri 
dreptul construiește numai prerogativele patrimoniale ce urmează a se exercita asupra lor, în timp 
ce pentru creațiile intelectuale, care nu sunt în mod natural apropriabile, dreptul construiește pe 
două nivele: pe de o parte el instituie aptitudinea acestor bunuri de a servi drept obiect al drepturilor 
patrimoniale, iar, pe de altă parte, el desemnează aceste drepturi (a se vedea R. DINCĂ, Natura 
juridică a drepturilor de proprietate intelectuală, în R.R.D.P. nr. 3/2007, p. 76-120.) Pentru analiza 
naturii juridice a drepturilor de proprietate intelectuală, a se vedea și A. SPERIUSI-VLAD, Natura juridică 
a drepturilor din domeniul proprietății intelectuale, în In honorem Radu I. Motica, 20 de ani de 
învățământ juridic la Timișoara, octombrie 2012, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 498-512. 
În Codul civil francez nu există o dispoziție similară a art. 535 C. civ., însă, în doctrină, bunul este 
definit ca lucrul corporal sau incorporal recunoscut ca atare de dreptul obiectiv (a se vedea J. GHESTIN, 
M. BILLIAU, GR. LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, LGDJ, Paris, 2005, p. 7, apud R. RIZOIU, 
Ipoteca asupra bunurilor incorporale: cum urmărești ceea ce nu vezi, în R.R.D.P. nr. 4/2015, p. 138). 

[3] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal...., op. cit., p. 40. 
[4] A se vedea R. LIBCHABER, La propriété, droit fondamental, în Libertés et droits fondamentaux, 

15éme éd., Dalloz, Paris, 2009, p. 663. 
[5] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal..., op. cit., p. 42-43. 
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Faptul că nu putem concepe o posesie a bunurilor incorporale nu înseamnă că 
trebuie să excludem aproprierea, atât timp cât ceea ce intră în patrimoniul persoanei 
nu este bunul, ci dreptul asupra bunului, reprezentat economic. Nu există un alt 
instrument de apropriere în afara dreptului patrimonial. Ceea ce ne interesează este 
abstractizarea însușirii lucrului ori afectaţiunea sa precisă unui scop anume, prin 
relevarea în planul juridic a stăpânirii exercitate asupra lucrului. Această reprezentare 
valorică a însușirii, a stăpânirii, a apartenenţei unui bun la titularul său, nu este posibilă 
decât pe calea dreptului patrimonial[1]. 

Legea noastră civilă nu limitează instrumentul aproprierii la dreptul de proprietate. 
Pot deveni bunuri toate valorile economice apte să constituie obiectul unui drept patri-
monial, cum este, de pildă, un drept de uzufruct sau de ipotecă.. Spre a fi apropriabilă, 
o valoare economică trebuie să poată fi monopolizată, sustrasă din masa valorilor 
comune de către un titular determinat, care să îi excludă pe toţi ceilalţi de la beneficiul 
exploatării ei. O valoare economică, utilă satisfacerii unei nevoi, este apropriabilă dacă 
o persoană determinată își poate rezerva acea utilitate pentru propriile sale nevoi, 
împiedicându-i pe ceilalţi să o utilizeze pentru nevoile lor[2].  

În afara autorizării legale a aproprierii lucrurilor necorporale, s-a apreciat[3] că este 
necesară fixarea acestora pe un suport material. Acest suport material poate încor-
pora sau doar înregistra existența lucrului necorporal. Atunci când are loc o încor-
porare efectivă a lucrului necorporal în suportul său material, este posibilă posesia 
bunului incorporal prin intermediul suportului său material. Dacă încorporarea nu 
este posibilă, simpla existență a unui înscris care constată existența bunului incorpo-
ral, chiar dacă nu face posibilă posesia, contribuie la identificarea bunului incorporal. 

Uneori, și drepturile patrimoniale pot fi apropriate. În raport cu vechea regle-
mentare, doctrina a afirmat că bunurile incorporale sunt acele drepturi subiective pe 
care legea, prin prevederile ei, le aduce în sfera bunurilor[4], sau că bunurile incor-
porale nu îşi datorează existenţa decât drepturilor şi sunt ele însele drepturi[5]. 

Însă, nu toate bunurile incorporale sunt drepturi patrimoniale, după cum nu toate 
drepturile patrimoniale sunt bunuri incorporale. 

Drepturile patrimoniale sunt lucruri necorporale, simple abstracțiuni, care pot 
deveni bunuri numai dacă şi în măsura în care legea o prevede expres. Prin urmare, 
pot fi incluse în categoria bunurilor doar acele drepturi patrimoniale care devin ele 
însele apropriabile, adică se transformă în bunuri incorporale, întrucât devin obiect al 
altor drepturi patrimoniale, aşa cum se întâmplă cu drepturile patrimoniale incluse în 
fondul de comerţ sau cu dreptul de proprietate asupra unui drept de creanţă[6]. 

 
[1] A se vedea I. SFERDIAN, Privire asupra aproprierii creanțelor..., op. cit., p. 303. 
[2] A se vedea R. DINCĂ, Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală, în R.R.D.P. 

nr. 3/2007, p. 76-120; G. BELEIU, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului 
civil, ed. a VIII-a, îngrijită de M. NICOLAE, P. TRUȘCĂ, Ed. Universul Juridic, București, 2003, p. 96. 

[3] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal..., op. cit., p. 41-42. 
[4] A se vedea I. REGHINI, op. cit., p. 39. 
[5] A se vedea J. CARBONNIER, Droit civil. Les biens, t. 3, PUF, Paris, 2000, p. 245.  
[6] A se vedea V. STOICA, Drept civil. Drepturile reale principale..., op. cit., vol. 1, 2004, p. 15.  
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S-a afirmat că dreptul de proprietate nu poate fi un bun, pentru că nu se poate 
apropria însuşi raportul de apropriere, dreptul de proprietate fiind cel care permite 
lucrurilor să fie bunuri[1]. 

Asemănător, domeniul bunurilor incorporale nu se reduce doar la drepturile patri-
moniale care sunt apropriabile. Creația intelectuală, spre pildă, lipsită de materia-
litate, este un lucru necorporal ce poate face obiectul unei aproprieri sub formă de 
drepturi patrimoniale de autor[2]. De asemenea, pot deveni bunuri incorporale 
creanțele, universalităţile de fapt, universalităţile juridice de tipul masei succesorale 
ori masei patrimoniale de afectațiune profesională, titlurile de valoare, acțiunile 
societăților, drepturile reale ce constituie obiect al dreptului de ipotecă. 

În art. 535 C. civ., legiuitorul impune lucrului pentru a deveni bun să fie obiectul 
unui drept patrimonial, iar nu al unui drept de proprietate, în sensul strict al 
termenului. 

Drepturile patrimoniale care poartă asupra bunurilor corporale au o configurație 
tipică, în sensul că atributele lor (posesia, folosința, dispoziția) se exercită în maniera 
clasică, comună, fără a se crea un regim juridic distinct în funcție de un anume tip de 
bunuri corporale. Singura condiție este individualizarea lor, detașarea de persoană 
(prezumată din faptul că sunt exterioare persoanei) și detașarea de celelalte bunuri 
care nu pot fi apropriate individual. 

Unii autori[3] consideră că drepturile asupra bunurilor incorporale nu sunt verita-
bile drepturi de proprietate, deoarece sunt în majoritatea lor esenţial temporare, sunt 
strâns legate de persoana titularului, presupun implicarea terţilor, posesia se exercită 
într-o manieră improprie datorită lipsei laturii fizice, nu sunt prescriptibile achizitiv, 
publicitatea este organizată diferit şi sunt apărate prin mijloace specifice, cum este 
acţiunea în contrafacere şi în concurenţă neloială. Cu toate acestea, se admite că sunt 
alienabile şi transmisibile, pot face obiectul principalelor moduri de dobândire a 

 
[1] A se vedea FR. ZÉNATI-CASTAING, T. REVET, Les biens, PUF, Paris, 2008, p. 21. 
[2] Într-o opinie interesantă, se apreciază că lucrurile necorporale din domeniul proprietății 

intelectuale sunt doar creații intelectuale care nu au putut fi protejate juridic din momentul creării 
lor, neputând fi protejate nici ulterior, sau care nu mai sunt protejate juridic ca urmare a expirării 
duratei de protecție. În cazul dreptului de autor, odată opera creată, dacă sunt îndeplinite condițiile 
de fond, este ex lege protejată, astfel că nu există un interval între apariția operei și protejarea 
acesteia. În domeniul dreptului de autor nu există lucruri necorporale anterioare constituirii dreptu-
rilor asupra creației intelectuale, această constituire făcându-se automat, prin simplul fapt al 
realizării ei, chiar în formă nefinalizată. Creațiile intelectuale care nu beneficiază de protecția legală 
a dreptului de autor sunt lucruri necorporale, dar neapropriabile. A se vedea A. SPERIUSI-VLAD, 
V. STRATAN, Existența unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia Curții de Apel 
din Quebec în cauza Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young. Irelevanța distincției dintre bunuri și 
lucruri pentru stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiții de constituire a unui 
drept real asupra unui bun și asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietății 
intelectuale, în R.R.D.P. nr. 3/2017, p. 335. 

[3] A se vedea PH. MALAURIE, L. AYNÈS, Droit civil. Les biens, Ed. Defrénois, Paris, 2004, p. 17-18; 
FR. ZÉNATI-CASTAING, TH. REVET, op. cit., p. 21. 
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dreptului de proprietate, pot fi obiectul unei indiviziuni şi sunt susceptibile de a fi 
grevate de drepturi reale. 

Se apreciază că numai dacă înțelegem proprietatea ca relaţie de apartenenţă, orice 
lucru, pentru a deveni obiectul unui drept patrimonial, trebuie în prealabil să devină 
obiectul dreptului de proprietate. Afirmaţia că noţiunea de proprietate îmbrățișează 
toate formele de apropriere trebuie interpretată în sensul său etimologic, iar nu din 
perspectiva dreptului patrimonial de proprietate[1]. În această concepţie, nu suntem 
proprietarii unui bun incorporal, de pildă, ai unei creanţe, ci titularii unui drept de 
creanţă care are creanţa drept obiect[2]. Este subliniată ideea de apartenenţă a unei 
creanţe la titularul său prin intermediul dreptului de creanţă, respectiv conceptul de 
titularitate, iar nu de proprietate asupra unei creanţe. 

Ideea de a recunoaște în proprietate un instrument unic de apropriere pentru 
toate drepturile reale și de creanță a fost argumentată și prin faptul că noțiunea de 
titularitate ar fi golită de conținut. Titularitatea ar fi doar expresia apartenenței unui 
drept la titularul său. 

De aceea se afirmă că aproprierea lucrurilor corporale sau necorporale (incluzând 
drepturile), în sensul său strict, se realizează numai pe calea dreptului de proprietate, 
iar în sens general, prin intermediul drepturilor reale principale și accesorii[3]. 

Atunci când creanțele nu reprezintă obiectul unui drept patrimonial (proprietate, 
uzufruct, ipotecă), nu ne interesează decât titularitatea, apartenența lor creditorului. 
Dacă însă acele creanțe devin obiect de drept real, creanța se reifică, este apropriată 
prin intermediul dreptului real și este considerată un bun. 

În cazul lucrurilor necorporale, în sfera cărora includem și drepturile patrimoniale 
atunci când legea o permite, aproprierea prin intermediul dreptului de proprietate 
presupune ca acestuia să i se recunoască o configurație atipică, flexibilă, menită să 
releve prerogative specifice în funcție de natura lucrului necorporal. Pare că titula-
ritatea sau simpla apartenență nu este suficientă să explice raportul direct asupra 
acestor bunuri incorporale. Este necesară recunoașterea unei forme de proprietate cu 
un conținut special în care atributele generale ale dreptului de proprietate se exercită 
diferențiat în funcție de natura bunului. Nu este vorba numai despre cesibilitatea 
drepturilor, pentru care simplul raport de apartenență ar fi fost suficient, ci despre o 
apropriere care face posibilă exercitarea atipică a unor prerogative ale dreptului de 
proprietate (cum ar fi o posesie care nu este posibilă la nivelul necorporal al lucrului, 
dar care devine posibilă, în măsura încorporării lucrului necorporal într-un suport 
material. Dacă are loc o încorporare completă a lucrului necorporal în suportul 

 
[1] Idem, p. 75-76. 
[2] A se vedea şi M. FABRE-MAGNAN, Propriété, patrimoine et lien social, în RTDciv. nr. 3/1997, 

p. 584-589. 
[3] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal..., op. cit., p. 46. Autorul vorbește despre o 

proprietate atipică în cazul aproprierii drepturilor patrimoniale care devin astfel bunuri incorporale. 
Aceasta, deoarece prerogativele proprietății se exercită particularizat în funcție de natura bunului 
incorporal (posesia nu este posibilă atunci când drepturile nu sunt încorporate într-un suport 
material, iar actele de dispoziție se exercită doar dacă sunt observate condițiile prevăzute de lege. 
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material, corporalitatea suportului material se transferă bunului incorporal și face ca 
proprietatea să nu se exercite asupra sa în formă atipică, ci tipică, asemenea unei 
proprietăți asupra unui bun corporal. Atunci când încorporarea nu este posibilă, 
simpla referire într-un înscris la existența bunului incorporal contribuie la identificarea 
sa. Astfel, deși bunul rămâne incorporal, acesta nu ar putea fi identificat ca atare, nu 
ar putea fi vizibil, dacă nu ar exista o referință palpabilă la el. În acest caz, posesia nu 
este posibilă, întrucât existența înscrisului sau a unui alt suport material constatator 
nu este prin ea însăși suficientă să identifice bunul, ci doar contribuie la identificare. 
Lipsa încorporării lucrului necorporal în suportul material explică de ce proprietatea 
unui asemenea bun nu ar putea fi dobândită ca efect al posesiei, dar necesitatea 
asocierii suportului material reiese din faptul că nu pot fi cedate decât prin intermediul 
suportului material și îndeplinirea unor formalități suplimentare. În plus, relevanța 
aproprierii reiese și din faptul că prin apropriere bunul incorporal dobândește o altă 
valoare decât cea pe care o are lucrul necorporal[1]. 

În fine, recunoașterea unei proprietăți atipice este perfect compatibilă cu reglemen-
tarea uzufructului sau ipotecii asupra creanțelor privite fie individual, fie ca elemente 
ale universalităților de fapt (fond de comerț) sau de drept (mase patrimoniale). 

Cele mai relevante tipuri de bunuri incorporale care fac obiectul unei proprietăţi 
în forma sa tipică sau atipică, în funcţie de gradul încorporării lor într-un suport 
material, sunt: titlurile de valoare, care sunt înscrisuri care încorporează drepturi 
patrimoniale, astfel că dreptul de proprietate asupra titlurilor și dreptul de creanţă 
pe care acesta îl constată se confundă; acţiunile nominative și alte instrumente 
financiare emise în formă dematerializată, care sunt doar fixate pe un suport 
material, chiar electronic (registrul acţionarilor sau cele care deservesc instrumen-
tele financiare), care contribuie la transmiterea lor; creanţele care fac obiectul 
uzufructului; universalităţile juridice (masele succesorale ori masele patrimoniale de 
afectaţiune profesională, ultimele transmisibile numai cu autorizarea legii); univer-
salităţile de fapt (de exemplu, un fond de comerţ). Uneori, drepturile patrimoniale 
sunt încorporate în înscrisurile care le constată, situaţie în care dreptul de proprietate 
asupra titlurilor se confundă cu dreptul de creanţă pe care titlul îl constată (situaţia 
titlurilor de valoare sau titlurilor de credit) sau cu drepturile reale încorporate, în cazul 
titlurilor reprezentative de mărfuri (recipise de depozit, conosamente). 

Încorporarea dreptului patrimonial într-un înscris facilitează transmiterea dreptului, 
procedura fiind cu atât mai simplificată cu cât gradul de încorporare este mai mare. În 
cazul titlurilor la purtător (acţiunile şi obligaţiunile la purtător), încorporarea este 
completă şi transmiterea dreptului se face prin simpla tradiţiune a titlului. 

Transformarea dreptului de creanţă în obiect de drept patrimonial este mai uşor 
evidenţiabilă în cazul biletelor de bancă, pentru că acestea nu pot fi refuzate la plată şi 
nu sunt legate la origine de un raport juridic obligaţional, nu prezintă riscul insolva-
bilităţii, sunt garantate de stat şi au efecte pe o perioadă nedeterminată, până la 
retragerea lor din circulaţie[2]. 

 
[1] Idem, p. 44-45. 
[2] A se vedea V. STOICA, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., vol. 1, 2004, p. 130. 
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Se poate recunoaşte existenţa unui drept de proprietate asupra unei creanţe în 
lipsa oricărui suport material care să îl încorporeze, cum se întâmplă în cazul valorilor 
mobiliare dematerializate, dacă este reglementat un regim juridic de transmitere care 
nu ţine seama de persoana debitorului din raportul juridic obligaţional, ci doar de 
valoarea intrinsecă, de piaţă, a acestora[1]. Există, în opinia unor autori[2], și în acest caz, 
un suport material care permite identificarea bunului incorporal, chiar dacă nu este 
vorba despre o încorporare propriu-zisă, și care este reprezentat de orice instrument 
fizic care face menţiune despre existenţa acelui bun. 

Moneda. Dacă pentru economiști, banii reprezintă unităţi de măsură a valorii, cu 
ajutorul cărora se exprimă valoarea tuturor bunurilor lato sensu și a tranzacţiilor, un 
mijloc de schimb, întrucât prin intermediul lor se efectuează tranzacţiile cu bunuri, 
și o rezervă de valoare, întrucât pot fi păstraţi de deţinător sau de o instituţie 
financiară, pentru drept, banii sunt un instrument de evaluare, un mijloc dinamic de 
plată și obiect (static, de rezervă) al proprietăţii.[3] 

Banii reprezintă o categorie eterogenă din perspectiva formelor pe care le 
îmbracă: numerarul, moneda de cont (scripturală), sub forma disponibilităţilor 
bănești aflate în conturi bancare, și moneda electronică, în situaţia în care valorile 
monetare sunt stocate pe suport electronic. Moneda de cont și cea electronică au 
o existenţă virtuală, fiind creaţia instituţiilor de credit, iar nu a băncii de emisiune și 
tind să se substituie numerarului. Numerarul este înzestrat ope legis cu un curs legal, 
întrucât niciun creditor nu îl poate refuza ca mijloc de plată[4]. 

Astăzi, asistăm la o diversificare a formelor monetare, prin apariţia „monedelor 
emergente”. Acestea sunt forme cvasi-monetare alternative, cu caracter incorpo-
ral, constând în seturi de date care circulă în cadrul unei reţele informatice virtuale, 
între membrii acestei comunităţi[5].  

Aceste monede sunt emise și circulă în interiorul unor așa numite scheme de 
monedă virtuală, create cu ajutorul sistemelor și reţelelor informatice. Calificarea 
unei monede drept „bani” rezultă din recunoașterea acesteia la nivel naţional ca 
fiind monedă emisă de o autoritate de emisiune sau din recunoașterea ope legis a 
statutului de monedă pentru alte monede, non-naţionale, prin atribuirea unui anu-
mit regim juridic. În absenţa recunoașterii statutului de monedă alternativă, „mone-
dele” emergente nu pot fi considerate forme monetare alternative la monedă. 
Așadar, atașarea unei anumite valori economice unui set de date, pus în circulaţie 
ca reprezentare digitală a valorii, îi poate conferi acestuia calitatea de bun incorpo-
ral, dar nu și pe cea de formă monetară incorporală[6]. 

 
[1] Ibidem. 
[2] A se vedea V. STOICA, Noțiunea de bun incorporal..., op. cit., p. 45. 
[3] A se vedea J. CARBONNIER, Droit civil, vol. 3, Les biens, PUF, Paris, ed. a 13-a, 1990, p. 56; 

R.I. MOTICA, L. BERCEA, Banii în Codul civil român, în R.S.J., p. 30. 
[4] R.I. MOTICA, L. BERCEA, Banii..., op. cit., p. 30. 
[5] A se vedea L. BERCEA, Drept bancar. Studii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 94-95; 

L. BERCEA, Prețul constă într-o sumă de bani”. De la moneda de cont la „moneda” virtuală (și înapoi), 
în R.R.D.P. nr. 3/2017, p. 66. 

[6] A se vedea L. BERCEA, Prețul constă..., op. cit., p. 72. Autorul arată că „monedele emergente” 
nu pot fi calificate nici ca monedă de cont sau ca monedă electronică, întrucât lipsește legătura 
nominală și valorică dintre acestea, în plus, emitenții acestora nu au calitatea de instituții financiare. 
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Moneda trebuie considerată un bun mobil prin determinarea legii. Calitatea de bun 
mobil a numerarului nu este dată de materialul suport, ci de lege, care prevede că 
reprezintă monedă cu putere circulatorie materialul căruia banca de emisiune i-a 
conferit o anumită formă. La fel, moneda de cont și cea electronică nu pot fi decât 
bunuri mobile prin determinarea legii, lato sensu, alături de cele enumerate exemplifi-
cativ de art. 474 C. civ. 

Numerarul este considerat un bun mobil corporal, întrucât are o existenţă tangibilă, 
deși materialitatea sa este doar o aparenţă, întrucât nu materialul îi conferă valoarea 
de bun, ci legea, care îl învestește cu forţă liberatorie. Moneda de cont este obiectul 
unei creanţe pe care titularul contului bancar o deţine asupra băncii, creanţă care 
constituie un bun mobil incorporal. Moneda electronică, la rândul său, este obiectul 
unei creanţe asupra instituţiei emitente[1]. 

2.4. Bunuri mobile și bunuri imobile 

Potrivit art. 536 C. civ., bunurile sunt mobile sau imobile. 
Articolul 536 C. civ. reia dispoziţiile art. 461 C. civ. 1864, potrivit căruia „toate bunu-

rile sunt mobile sau imobile”. Distincţia între bunurile mobile şi imobile rămâne o 
summa divisio a bunurilor. Un bun este fie imobil, fie mobil. O altă posibilitate nu există. 

Un rol decisiv în formularea acestei concluzii îl au prevederile art. 539 alin. (1) 
C. civ., conform cărora „bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri 
mobile”. Aceasta înseamnă că legiuitorul stabileşte categoriile de imobile şi criteriile 
pe baza cărora bunurile pot fi incluse în această grupă, iar toate bunurile care nu 
răspund acestor criterii sau nu fac parte dintre cele enumerate în cuprinsul art. 537 
C. civ. vor fi incluse în grupa mobilelor. Categoria bunurilor mobile este în plină expan-
siune şi are un caracter eterogen, singura condiţie pe care un bun trebuie să o respecte 
pentru a face parte din grupul mobilelor fiind neîndeplinirea criteriilor stabilite de lege 
pentru a fi un bun imobil. Maxima res mobilis, res vilis nu mai este una de actualitate 
în epoca modernă, având în vedere că valoarea bunurilor mobile o depăşeşte de multe 
ori pe cea a bunurilor imobile. Cu toate acestea, distincţia se justifică, mai ales, prin 
faptul că natura bunurilor determină o diferenţă de regim juridic. 

Clasificarea bunurilor în mobile şi imobile îşi are originea în dreptul roman, dar nu 
era esenţială pentru regimul lor juridic şi nu influenţa fundamental procedura de 
transmitere a dreptului de proprietate asupra bunurilor. Criteriul valorii, care împărţea 
bunurile în res mancipi şi res nec mancipi era considerat mult mai important[2]. 

 
[1] A se vedea R.I. MOTICA, L. BERCEA, Banii în Codul civil român..., op. cit., p. 31-35. Autorii anali-

zează calitatea de bun de gen a formelor monetare. Numerarul, ca bun de gen, poate fi supus 
individualizării clasice, în schimb, moneda de cont și cea electronică nu pot fi supuse decât unei 
individualizări sui generis, prin indicarea sumei, a contului, a titularului, a suportului electronic etc. În 
privința consumptibilității, moneda se caracterizează prin consumptibilitate juridică, iar nu 
materială, și se realizează prin transfer interpatrimonial. Moneda este un bun consumtibil prin 
destinație (vocația principală a banilor), iar nu prin natura sa.  

[2] A se vedea clasificarea bunurilor în dreptul roman, VL. HANGA, M.D. BOCŞAN, Drept privat 
roman, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 157-159; PH. LEVY, A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 


