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CAPITOLUL I. PATRIMONIUL
§ 1. Noţiunea şi structura patrimoniului1
Termenul patrimoniu provine din patrimonium (lat., derivat din
pater familias care era proprietarul întregii averi familiale) care
desemna bunurile unei familii, bunuri moştenite de la tată sau de la
părinţi. Sinonim era pecunia, care, iniţial, avea semnificaţia de
animale aparţinând familiei, iar ulterior s-a extins asupra monedei ca
instrument de schimb al bunurilor şi mijloc comun de măsură a
valorilor. Ca urmare a apariţiei monedei, noţiunea de patrimoniu2 a
primit contur, acesta cuprinzând toate bunurile, apreciate ca valoare
contabilă, adică reprezentând o sumă de bani3.
În legislaţia noastră se folosesc termeni care evocă ideea de
ansamblu de bunuri cum sunt: patrimoniu, fond4 sau domeniu5,
având însă accepţiuni diferite de cea analizată în prezentul capitol.
De exemplu: art.1 alin.(2) din Legea nr.182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil6; art.8 alin.(1) din Legea
nr.311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice7; art.2 din Legea
1

V. Stoica, Câteva consideraţii care privesc elementele definitorii ale
patrimoniului, în RDC nr.4/2012, p.14-19; V. Stoica, Noţiunea juridică de
patrimoniu, în PR, Culegere de studii – Supliment la nr. 1/2003, p.177-221.
2
E. Molcuţ, D. Oancea, Drept roman, Ed. Şansa SRL, Bucureşti, 1995, p.107-108;
Vl. Hanga, Drept privat roman, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1996, p.162.
3
O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale
principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p.1.
4
Pentru analiza fondului de comerţ şi delimitarea de patrimoniu a se vedea, spre
exemplu, Şt. Mihăilă, A.D. Dumitrescu, Drept comercial român, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2013, p.27.
5
C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013,
p. 1-3.
6
Republicată în M. Of. nr. 259 din 9 aprilie 2014, modificată. „Patrimoniul cultural
naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de
proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor,
credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate
elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi
cei naturali.”
7
Republicată în M. Of. nr. 207 din 24 martie 2014. „Patrimoniul muzeal este
alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial
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nr.6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi
industrial8; art.2 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice ca zone de interes naţional9; art.1 din Legea nr.18/1991 a
fondului funciar10; art.4 alin.(1) din Legea nr.18/1991 a fondului
funciar11; art.1 alin.(1) din Legea nr.46/2008, Codul silvic12.
Până la intrarea în vigoare a Codului civil13 care defineşte14
ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate în
proprietate publică şi/sau privată.”
8
Publicată în M. Of. nr. 24 din 11 ianuarie 2008. „Prin patrimoniu tehnic şi
industrial se înţelege totalitatea bunurilor mobile, imobile şi a unor ansambluri ale
acestora, reprezentând mărturii semnificative ale activităţilor tehnice şi de producţie
care au stat la baza evoluţiilor socioeconomice ale societăţii umane, de la primele
manifestări preindustriale şi până în prezent.”
9
Republicată în M. Of. nr. 951 din 24 noiembrie 2006, modificată. „patrimoniul
arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 1.
siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia celor
distruse ori dispărute, şi siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate
suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: aşezări,
necropole, structuri, construcţii, grupuri de clădiri, precum şi terenurile cu potenţial
arheologic reperat, definite conform legii; 2. bunurile mobile, obiectele sau urmele
manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite;”
10
Republicată în M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998, modificată. „Terenurile de orice
fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul
public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.”
11
„Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi
reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot aparţine domeniului
public sau domeniului privat.”
12
Republicată în M. Of. nr. 611 din 12 august 2015, modificată. „Totalitatea
pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură,
producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu
destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la
data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor
de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de
proprietate, fondul forestier naţional”.
13
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie
2011, completată şi modificată.
14
A vedea, în acelaşi sens, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia
a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 5; D. Cigan, M.E. Eftimie, în Noul Cod
civil. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, vol. I, Art.1-952, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2012, p. 60-61; G. Boroi, C.Al. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept
civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 1.
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patrimoniul în art.31 alin.(1), în legislaţia civilă română, inclusiv în
Codul civil de la 186415, existau doar referiri, implicite sau explicite,
la această opţiune16.
Datorită acestei omisiuni a legiuitorului au fost formulate definiţii
ale patrimoniului de către doctrină. Într-o primă definiţie17
patrimoniul reprezintă expresia contabilă a tuturor puterilor
economice aparţinând unui subiect de drept. Într-o altă definiţie a
patrimoniului acesta este înfăţişat ca o universalitate a raporturilor de
drept, care au acelaşi subiect activ şi pasiv, în măsura în care aceste
raporturi sunt evaluabile în bani prin efectul lor final, distincte fiind
de bunurile la care se referă18.
Într-o altă opinie19, patrimoniul a fost definit ca totalitatea
drepturilor şi obligaţiilor având valoare economică, a bunurilor la
care se referă aceste drepturi, aparţinând unei persoane, ale cărei
Pentru opinia potrivit căreia Codul civil nu defineşte, în art.31, patrimoniul, ci doar
determină conţinutul acestuia, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 6.
15
Abrogat.
16
C. Bîrsan, op. cit., p.4.
O referire implicită se regăsea în art.1718 C.civ.1864 care reglementa gajul general
al creditorilor chirografari. Chiar dacă nu folosea noţiunea de patrimoniu, această
normă se referea la totalitatea bunurilor - corporale şi incorporale – ale unei
persoane şi la îndatoririle acesteia.
Noţiunea de patrimoniu era folosită în mod explicit, de exemplu, în: art.781
C.civ.1864: „Ei (s.n. – creditorii defunctului) pot cere, în orice caz şi în contra
oricărui creditor, separaţia patrimoniului defunctului de acela al eredelui.”; art.784
C.civ.1864: „Creditorii eredelui nu pot cere separaţia patrimoniilor în contra
creditorilor succesiunii.”; art.1743 alin.(1) C.civ.1864: „Creditorii şi legatarii, care
cer separaţia patrimoniului defunctului, conservă privilegiul lor asupra imobilelor
succesiunii în faţa creditorilor erezilor sau reprezentanţilor defunctului, prin
inscripţia acestui privilegiu, în termen de şase luni de la data deschiderii succesiuni.”
17
G. Luţescu, Teoria generală a drepturilor reale, Editura de Stat, Bucureşti, 1947,
p.21.
18
I. Micescu, Curs de drept civil. Restitutio, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p.216.
19
G. Luţescu, op. cit., p.20; Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu, Drepturile reale principale în
RSR, Ed. Academiei, Bucureşti, 1978, p.13; C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil.
Drepturile reale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988, p.5; C. Hamangiu, I.
Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, Restitutio, vol. I, Ed.
All Beck, Bucureşti, 1996, p.521 (Ed. Naţională S. Ciornei, Bucureşti, 1928); L.
Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1996, p.7.
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nevoi sau sarcini este destinat să le satisfacă. Cu privire la această
din urmă definiţie, s-a arătat că menţionarea în definiţia
patrimoniului a bunurilor ce fac obiectul drepturilor patrimoniale nu
este nici necesară şi nici indicată, deoarece drepturile patrimoniale
sunt considerate bunuri, iar aceste drepturi şi obligaţii se referă la
bunuri corporale sau incorporale20; „patrimoniul este o realitate
intelectuală, iar elementele sale sunt tot intelectuale, includerea
bunurilor alături de drepturile patrimoniale al căror obiect îl fac
dublând valoarea economică, denaturând raportul activ-pasiv iar
exercitarea mai multor drepturi asupra aceluiaşi bun, aflate în
patrimonii diferite, ar duce la ideea că acelaşi bun ar putea fi
contabilizat în fiecare dintre aceste patrimonii”21.
Astfel, patrimoniul cuprinde doar drepturile şi obligaţiile ce au
conţinut economic (valoare economică22) ca bunuri incorporale,
deoarece patrimoniul este o noţiune juridică, o realitate intelectuală
şi, drept urmare, el poate fi format tot din elemente intelectuale, nu
din bunurile materiale corporale23. Această opinie a fost preluată în
Codul civil care, în art.31 alin.(1), dispune că „Orice persoană fizică
sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include
toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin
acesteia”24.
În concluzie, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor, cu valoare economică, ce aparţin unui subiect de drept25.
Acesta cuprinde drepturile şi obligaţiile ce au conţinut economic, ale
unui subiect de drept, drepturi şi obligaţii pecuniare, ce pot fi
20

I. Lulă, Unele probleme privind noţiunea de patrimoniu, în Dreptul nr. 1/1998,
p.14; V. Stoica, op. cit., în PR, supliment la nr. 1/2003, p.185; O Ungureanu, C.
Munteanu, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005, p.17-18; C.
Bîrsan, op. cit., p.6-7.
21
V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale … op. cit., p.8.
22
C. Bîrsan, op. cit., p.3.
23
V. Stoica, op. cit., p.8.
24
Noţiunea de patrimoniu este întâlnită şi în alte texte ale Codului civil, cum ar fi:
art.122 alin.(2), art.187, art.196, art.214 alin.(1), art.787, art.792, art.1114 alin.(2),
art.1624 şi art.1920.
25
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p.522; C. Bîrsan, op.
cit., p.6; V. Stoica, op. cit., p.19; G. Boroi, C.Al. Anghelescu, B. Nazat, op. cit., p.1.
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exprimate în bani26 şi care alcătuiesc, prin pierderea identităţii27,
elementele patrimoniului – activul şi pasivul28.
Activul patrimonial cuprinde toate drepturile subiective ale
titularului patrimoniului ce au valoare economică: drepturile reale şi
drepturile de creanţă (inclusiv drepturile care privesc latura
patrimonială a creaţiei intelectuale).
Pasivul patrimonial cuprinde obligaţiile29 evaluabile în bani pe
care le are titularul patrimoniului, respectiv obligaţiile obişnuite30 (a
da, a face şi a nu face), obligaţiile reale de a face (propter rem) şi
obligaţiile opozabile şi terţilor (scriptae in rem).
Drepturile personal-nepatrimoniale nu intră în cadrul
patrimoniului chiar dacă încălcarea unui asemenea drept poate da
naştere unui drept de creanţă31. Cu privire la unele dintre acestea,
Codul civil dispune, în art.58: „dreptul la viaţă, la sănătate, la
integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la
respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi
recunoscute de lege” nu sunt transmisibile. Alte drepturi
personal-nepatrimoniale sunt enumerate de art.59 şi 60 C.civ.:
dreptul la nume, la domiciliu, la reşedinţă, la stare civilă şi dreptul
persoanei fizice de a dispune de sine însăşi. Mai mult, potrivit art.66
26

V. Stoica, op. cit., p.7: „Valoare pecuniară a drepturilor şi obligaţiilor care
compun patrimoniul nu presupune că toate acestea au ca obiect sume de bani, ci doar
că sunt evaluabile în bani”.
27
L. Pop, op. cit., p.9.
28
C. Bîrsan, op. cit, p.7.
29
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1992, p.79: „Obligaţia
civilă reprezintă îndatorirea subiectului pasiv de a avea o anumită conduită,
corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ, conduită care poate consta în a da, a
face ori a nu face ceva şi care la nevoie poate fi impusă prin forţa coercitivă a
statului”.
30
Obligaţiile obişnuite sunt obligaţiile civile care incumbă debitorului şi sunt
corelative drepturilor de creanţă, şi, în funcţie de obiectul lor, sunt: obligaţii de a da,
obligaţii de a face şi obligaţii de a nu face.
31
Gh. Mihai, G. Popescu, Introducere în teoria drepturilor personalităţii, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1992, p.55-96; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Drept
civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Ed. Actami, Bucureşti, 2000,
p.11.
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C.civ.: „Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori
patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt
lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de
lege.”. Astfel, corpul uman, elementele şi produsele sale nu pot,
decât prin excepţie, să dobândească valoare patrimonială.
De asemenea, obligaţiile corelative drepturilor absolute
(obligaţiile negative generale, opozabile erga omnes) nu intră în
cadrul patrimoniului. În schimb, nerespectarea unei asemenea
obligaţii şi a dreptului corelativ dă naştere unui drept (drept de
creanţă) şi unei obligaţii la despăgubiri care intră în conţinutul unui
raport juridic obligaţional.
§ 2. Caracterele juridice ale patrimoniului
2.1. Patrimoniul este o universalitate juridică
Patrimoniul cuprinde toate drepturile şi obligaţiile ce au valoare
economică ale unui subiect de drept, fără ca acestea să fie privite
individual, ci în integralitatea lor32. Astfel, patrimoniul reprezintă o
unitate abstractă, o universalitate juridică (universitas juris sau
universum ius), în care drepturile şi obligaţiile formează un tot unitar,
chiar şi atunci când există mase patrimoniale ce au regimuri juridice
distincte. Aceste drepturi şi obligaţii din patrimoniu sunt distincte de
universalitate, consecinţa fiind că schimbările ce se produc în
legătură cu acestea, privite individual, nu influenţează existenţa
universalităţii33. De aceea, indiferent de mişcările produse în cadrul
său, de valoarea activului şi pasivului patrimonial la un anumit
moment dat şi indiferent de voinţa titularului, patrimoniul continuă
să existe atât timp cât există titularul său.
Independenţa existenţei patrimoniului, raportat la voinţa
titularului dar şi la elementele din conţinutul său, îl diferenţiază de
universalitatea de fapt (universitas facti), care reprezintă un
ansamblu de bunuri, cu o anumită destinaţie, ale aceleiaşi persoane,
ansamblu ce se formează prin voinţa titularului sau prin lege, în baza
art.541 alin.(1) C.civ. (de exemplu, cărţile dintr-o bibliotecă,
32
33

V. Stoica, op. cit., p.9.
C. Bîrsan, op. cit., p.9; V. Stoica, op. cit., p.9.
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colecţiile de artă, turmele34). În cadrul universalităţii de fapt nu
interesează individualitatea fiecărui bun ci apartenenţa la gruparea
respectivă de bunuri şi destinaţia acesteia. Fiind o parte din
patrimoniu, universalitatea de fapt nu are o existenţă autonomă şi
nici un pasiv propriu35, iar bunurile care o alcătuiesc pot, împreună
sau separat, conform alin.(2) al art.541 C. civ. să facă obiectul unor
acte sau raporturi juridice distincte, înstrăinarea având ca efect
diminuarea universalităţii de fapt36. Astfel, dacă patrimoniul apare ca
o universalitate juridică, ale cărei elemente sunt activul şi pasivul
patrimonial, strâns legate între ele, universalitatea de fapt apare ca o
parte a activului patrimonial. Mai mult, dependenţa universalităţii de
fapt raportat la voinţa titularului se manifestă şi prin aceea că
existenţa acesteia poate înceta prin voinţa titularului, ceea ce nu este
posibil în cazul patrimoniului.
În doctrină37 s-a discutat despre posibilitatea transformării unei
universalităţi juridice, precum patrimoniul, într-o universalitate de
fapt susţinându-se că universalitatea de drept poate fi convertită în
universalitate de fapt prin voinţa titularului fiind dat ca exemplu
cazul testatorului care încheie un legat particular ce are ca obiect mai
multe lucruri sau drepturi determinate ori chiar întreaga avere,
„enumerând însă lucrurile unul câte unul sau limitând legatul la
averea ce există în momentul facerii testamentului”. Achiesăm la
opinia potrivit căreia nu este vorba despre o transformare a
universalităţii de drept în universalitate de fapt, ci despre o dispariţie
mortis causa a universalităţii juridice38.
Însă, în ipoteza acceptării succesiunii (art.1114 C.civ.) ori a plăţii
făcută creditorilor moştenirii, care sunt preferaţi faţă de creditorii
34

V. Stoica, op. cit., p. 8-9.
Bunurile care formează o asemenea universalitate de fapt pot fi „chiar bunuri de
gen”. A se vedea, I. Lulă, op. cit., în Dreptul nr. 1/1998, p.13.
35
I. Lulă, op. cit., în Dreptul nr. 1/1998, p.15; I. Deleanu, Fondul de comerţ, în
Dreptul nr. 4/2001, p.90.
36
C. Bîrsan, op. cit., p.9.
37
P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obligaţiile. Codul civil, ed. a 3-a,
Ed. Beck, Bucureşti, 1998, p.16.
38
I. Lulă, op. cit., în Dreptul nr. 1/1998, p.17; E. Ivanov, Patrimoniul societăţilor
comerciale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p.11.
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personali ai moştenitorului (art.1155-1156 C.civ.), universalitatea
juridică formată din drepturile şi obligaţiile succesorale se va
transforma automat în universalitate de fapt la data lichidării
pasivului succesoral, deoarece a rămas fără latura pasivă39.
2.2. Orice persoană are un patrimoniu
„Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui
patrimoniu” [art.31 alin.(1) C.civ.], pentru că orice persoană40 are
aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii evaluabile în bani. Fiind
legat de personalitate, existenţa patrimoniului fiecărei persoane este
o consecinţă şi a faptului că numai persoanele pot avea drepturi şi
obligaţii (fiind imposibilă, de altfel, existenţa unui patrimoniu fără
titular)41. Acesta există independent de cantitatea de drepturi şi
obligaţii ale unei persoane, de raportul valoric dintre activul şi
pasivul patrimonial42. Chiar dacă, prin absurd, la un moment dat,
patrimoniul ar fi golit total de drepturi şi obligaţii, el tot există, „în şi
prin” elementele componente, prin drepturile şi obligaţiile „prezente
şi viitoare” ale unei anumite persoane şi în legătură indisolubilă cu
această persoană43.
„Pentru persoanele fizice, acest caracter are valoare de axiomă,
pentru că, şi în cazul în care o persoană nu are avere actuală, ea are
totuşi un patrimoniu, în sensul că are posibilitatea de a exercita
drepturi pentru a constitui un patrimoniu”44. În cazul persoanelor
juridice, patrimoniul este un element esenţial al existenţei acestora,
fiind indispensabil îndeplinirii scopului pentru care au fost
înfiinţate45. Astfel, potrivit art.31 alin.(1) coroborat cu 187 C.civ.,
orice persoană juridică are un patrimoniu propriu afectat realizării
39

I. Lulă, op. cit., în Dreptul nr. 1/1998, p.17.
Plecând de la dispoziţiile art.36 C.civ. se afirmă (G. Boroi, C.Al. Anghelescu, B.
Nazat, op. cit., p.3) că „patrimoniul se poate dobândi chiar înainte de naşterea
persoanei fizice”.
41
V. Stoica, op. cit., p.10-11.
42
Ibidem.
43
Idem, p.8-9.
44
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p.523; C.
Bîrsan, op. cit., p.10.
45
E. Ivanov, op. cit., p.12.
40
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unui anume scop. În acelaşi sens sunt şi prevederile art.21 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/200146, care dispune că unităţile
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.
2.3. Patrimoniul este unic
Fiecare persoană, fizică sau juridică, „este titulară a unui
patrimoniu” [art.31 alin.(1) C.civ.], indiferent de conţinutul activului
şi pasivului patrimonial47 şi chiar dacă patrimoniul face obiectul unei
„diviziuni sau unei afectaţiuni” [art.31 alin.(2) C.civ.] deci este
divizat în mai multe mase de drepturi şi obligaţii sau a fost constituit
un patrimoniu de afectaţiune („mase patrimoniale”). În fapt, nu
patrimoniul este divizat în fracţiuni, ci drepturile şi obligaţiile sunt
grupate în mase cu regimuri juridice distincte, aceasta „neconstituind
un obstacol în calea unicităţii patrimoniului”48.
Unicitatea patrimoniului a fost criticată49 în literatura de
specialitate50, sub imperiul Codului civil de la 1864, plecând de la
dispoziţiile art.2 lit.j)51 şi ale art.20 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
46

Republicată în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007, modificată.
C. Bîrsan, op. cit., p.10; V. Stoica, op. cit., p.11; E. Chelaru, Drept civil.
Drepturile reale principale, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p.9.
48
V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2004, p.60.
49
Pentru alte critici aduse teoriei patrimoniului unic a se vedea, de exemplu, B.
Diamant, Caracterul depăşit al teoriei patrimoniului unic, în Dreptul nr. 1/2000,
p.116.
50
C. Lefter, O.I. Dumitru, Reglementarea desfăşurării activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 – între noutate şi controversă,
în RRDP nr. 1/2009, p.112-116.
51
Textul iniţial al art.2 lit.j): „patrimoniul de afectaţiune – totalitatea bunurilor,
drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii
individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei
activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei
fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii
familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora”.
47
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întreprinderile familiale52. Se susţinea că interpretarea acestora nu se
poate face decât în sensul că aceeaşi persoană are două patrimonii
distincte, unul ca persoană fizică şi altul afectat desfăşurării unei
activităţi economice şi garantării creditorilor ale căror creanţe s-au
născut în legătură cu această activitate.
Unicitatea patrimoniului se explică prin legătura sa cu
personalitatea53, care este unică, şi prin faptul că patrimoniul, chiar
unic, este divizibil. Noţiunea de „fracţiune distinctă a patrimoniului
persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau
membrilor întreprinderii familiale” exprimă tocmai ideea de
apartenenţă la acest patrimoniu. Separarea de garanţia comună a
creditorilor personali ai persoanei fizice autorizate, titularului
întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, cel
puţin teoretic, reprezintă tocmai un mijloc de protecţie a creditorilor
ale căror creanţe s-au născut în legătură cu activitatea economică şi
are rolul de a susţine această activitate. Mai mult, ideea de unicitate
este susţinută şi de faptul că persoana fizică autorizată, titularul
întreprinderii individuale sau membrii întreprinderii familiale
răspund, în completare, cu întreg patrimoniul54.
Chiar dacă suntem de acord cu lipsa de utilitate practică a acestui
demers legislativ55, nu putem susţine existenţa a două patrimonii
distincte ale aceleiaşi persoane56, opinie confirmată de prevederile
52

Publicată în M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008, modificată.
În ipoteza în care o persoană fizică deţine calitatea de asociat unic al unei societăţi
comerciale cu răspundere limitată, ea este titulară a unui patrimoniu (distinct de cel
al societăţii respective), în care se regăseşte şi dreptul asupra părţilor sociale din
capitalul social al respectivei societăţi. G. Boroi, C.Al. Anghelescu, B. Nazat, op.
cit., p.10.
54
CA Piteşti, s. com. şi cont. adm şi fisc., dec. nr. 232/2011, în www.legalis.ro.
55
E. Lipcanu, Actul de constituire a patrimoniului de afectaţiune al comerciantului
şi de ocrotirea creditorilor comerciantului fraudaţi prin constituirea unui atare
patrimoniu, în Dreptul nr. 1/2009, p.69-75; C. Lefter, O. I. Dumitru, op. cit., în
RRDP nr. 1/2009, p.115-116.
56
În sensul că patrimoniul de afectaţiune reglementat de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 nu contravine teoriei patrimoniului unic, a se vedea E.
Lipcanu, Consideraţii în legătură cu O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familial, în Dreptul nr. 10/2008, p.17-26. Cu toate
53
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Codului civil actual şi de forma actuală a art.2 lit. j) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008: „patrimoniul de afectaţiune masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului,
reprezentând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor afectate, prin
declaraţie scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau
printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei activităţi
economice”.
2.4. Divizibilitatea patrimoniului
Alin.(2) al art.31 C.civ. dispune că patrimoniul „poate face
obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni57 numai în cazurile şi
condiţiile prevăzute de lege”, în alin.(3) fiind indicate patrimoniile de
afectaţiune: masele patrimoniale fiduciare, cele afectate exercitării
unei profesii autorizate, precum şi alte patrimonii determinate
potrivit legii.
Patrimoniul unui subiect de drept, chiar dacă este unic, poate fi
divizat în mai multe mase patrimoniale, conţinând fiecare drepturi şi
obligaţii, mase cu regimuri juridice diferite, în funcţie de scopul
pentru care a fost realizată această divizare58, de afectarea unor
elemente din conţinutul său unui asemenea scop.
acestea, în jurisprudenţă (ÎCCJ, s. com., dec. nr. 1072/2009, în C. Bîrsan, op. cit.,
p.14) s-a afirmat că persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate economică
„are statut de entitate juridică diferit de cel al persoanei fizice”, susţinere care, în
opinia noastră, contravine unicităţii patrimoniului şi prin care se acreditează ideea
posibilităţii dedublării unei persoane fizice.
57
Atât în cazul diviziunii cât şi în cel al afectaţiunii în cadrul aceluiaşi patrimoniu
distingem mase cu regimuri juridice distincte. Ca exemple pentru diviziune amintim:
cazul patrimoniilor soţilor, al patrimoniului statului sau al unităţilor administrativ
teritoriale sau patrimoniului succesorului care până la lichidarea pasivului
succesoral, încorporează două mase de drepturi şi obligaţii cu regim juridic distinct
(masa bunurilor ce existau în patrimoniul său la data deschiderii succesiunii şi masa
bunurilor succesorale). În schimb, patrimoniile de afectaţiune sunt determinate
potrivit legii şi din cele două exemple prevăzute de alin.(3) al art.31 C.civ., acestea
fac parte din patrimoniul unic al unor profesionişti, aşa cum ei definiţi de art.3
alin.(2) şi (3) C.civ. În literatura de specialitate (V. Stoica, op. cit., p.6) se arată că
tipurile de mase patrimoniale se diferenţiază şi prin gradul lor de autonomie faţă de
patrimoniul din care fac parte, patrimoniile de afectaţiune având o autonomie mai
mare.
58
C. Bîrsan, op. cit., p.14.
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Aceste mase patrimoniale sunt condiţionate în dublu sens de
scopurile pentru care au fost constituite: pe de o parte subrogaţia
reală cu titlu universal operează în cadrul fiecărei mase patrimoniale,
pentru realizarea acestui scop, şi, pe de altă parte, existenţa lor este
subsumată scopului, fiind astfel limitată temporal59. Dispariţia
scopului are ca efect dispariţia masei, cu păstrarea elementelor în
cadrul patrimoniului60.
Art.32 C.civ. reglementează „transferul” intrapatrimonial61, care
nu constituie o înstrăinare deoarece mişcarea se realizează în cadrul
patrimoniului unic al persoanei titularului, nu între două patrimonii
distincte. Acesta trebuie să nu afecteze drepturile creditorilor asupra
fiecărei mase patrimoniale. În ipoteza în care titularul patrimoniului
trece bunuri dintr-o masă patrimonială în alta pentru a-şi frauda
creditorii unei anumite asemenea mase, aceştia vor putea folosi
acţiunea pauliană pentru ca actele prin are s-a realizat respectiva
trecere să le fie declarate inopozabile.
Astfel, existenţa acestei divizări sau afectaţiuni nu echivalează cu
lipsa unei comunicări intrapatrimoniale deoarece, ca regulă,
răspunderea patrimonială este parţial limitată la o anumită masă
patrimonială, creditorii ale căror drepturi s-au născut în legătură cu
acesta având posibilitatea, ca regulă, dacă nu şi-au satisfăcut creanţa
cu bunurile din respectiva masă, să urmărească celelalte bunuri din
patrimoniul debitorului. Creditorii ale căror creanţe s-au născut în
legătură cu o anumită masă patrimonială sunt ţinuţi să respecte
această ordine de urmărire, mai întâi a bunurilor din această
diviziune a patrimoniului şi abia apoi a celorlalte bunuri ale
debitorului [art.2324 alin.(3) C.civ.].
Prin excepţie, potrivit art.2324 alin.(4) C.civ., bunurile afectate
exercitării unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de
către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu
profesiunea respectivă. Mai mult, aceşti creditori nu vor putea urmări
59

V. Stoica, op. cit., p.12.
Idem, p.13.
61
În literatura juridică se arată că ar fi fost de preferat folosirea termenului
„trecerea”. C. Bîrsan, op. cit., p.15.
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