
Renta viageră și structurile de proprietate 

Rezumat în limba română 

Cuprins………………………………………………………………………………… 7 

Introducere……………………………………………………………………………... 9 

Partea I Proprietatea și structurile de proprietate …………………………………........ 13 

1. Proprietatea și dreptul de proprietate ………………………………………….. 13 

1.1.Proprietatea ca drept real, fundamental al omului ……………………………... 14 

1.2.Proprietatea funciară-drept real, fundamental cu caracter special …………….. 16 

1.3.Proprietarea funciară în raport cu ramuri ale dreptului ………………………... 19 

1.4.Proprietatea – subiect al politicilor agrare și restricție a Politicii Agricole 

Comune ………………………………………………………………................ 

 

20 

1.4.1. Acțiunile de politică agrară din  România cu  efect asupra  proprietății  

terenurilor     agricole …………………………………………………….... 

 

20 

1.4.2. Acțiunile Politicii Agricole Comune ………………………………………. 23 

2. Reformele agrare și structurile de proprietate.........…………………………….. 26 

2.1.Viziuni asupra proprietății ……………………………………………………… 26 

2.2.Reformele agrare și structurile de proprietate ………………………………… 29 

2.2.1. Reforma agrară din 1864…………………….…………………………….. 29 

2.2.2. Reforma agrară din 1921……………………..…………………………….. 31 

2.2.3. Reforma agrară din 1945…………………….…………………………….. 33 

2.2.4. Reforma agrară din 1991………….………………………………………... 34 

2.3.Structurile de proprietate în contextul aderării și  integrării  României în  

Uniunea   Europeană............................................................................................. 

 

37 

2.4.Experiențe europene cu privire la structurile de proprietate …………………… 38 

3. Fondul funciar agricol și  structurile de proprietate ……………………………. 44 

3.1.Fondul funciar agricol delimitări conceptuale, caracteristici, dinamică, 

exploatare.............................................................................................................. 

 

44 

3.1.1. Dinamica fondului funciar agricol …………………………………………. 45 

3.1.2. Structura fondului funciar agricol în funcție de categoria de folosință a 

terenurilor ....................................................................................................... 

 

46 

3.1.3. Fondul funciar agricol în funcție de structurile de proprietate ……………. 47 

3.1.4. Suprafața agricolă utilizată în funcție de modul de deținere ……………… 49 

3.1.5. Rezultatele obținute din agricultură ……………………………………….. 52 



3.2.Probleme legate de exploatarea terenurilor agricole determinate de structurile 

de proprietate …………………………………………………………………... 

 

56 

3.2.1. Fragmentarea excesivă a terenurilor agricole …………………………….. 58 

3.2.2. Bipolarizarea structurilor de proprietate și de exploatare ………………..... 64 

3.2.3. Dezechilibrele din cadastru și cartea funciară ……………………………... 72 

3.2.4. Piața funciară neconsolidată ……………………………………………….. 78 

3.2.5. Managementul nespecializat al exploatațiilor agricole …………………… 84 

Partea a- II- a: Renta viageră ..………………………………………………................ 91 

4. Rentă viageră…………………………………………………………………... 91 

4.1.Rentă………………………………………………………………………… 91 

4.2.Viagerul ……………………………………………………………………….. 97 

4.3.Rentă viageră……………………………………………………………………. 100 

4.4.Renta viageră agricolă în România …………………………………………... 103 

5. Vânzarea – cumpărarea în viager sau cu rentă viageră.  Interese.  Anchete.  

Răspunsuri.     Soluții.....................................................................................….. 

 

113 

5.1.Interesul proprietarilor de terenuri ……………………………………………. 113 

5.2.Prezentarea răspnsurilor chestionarului cu privire la gradul de interes al 

proprietarilor de terenuri ……………………………………………………….. 

 

115 

5.3.Analiza răspunsurilor chestionarului cu privire la gradul de interes al 

proprietarilor de terenuri …………………………………………………….. 

 

122 

5.4.Vânzarea în viager sau cu rentă viageră – rezolvare a problemelor legate de 

structurile de proprietate ..............................................................................…… 

 

129 

Concluzii………………………………………………………………………………... 140 

Referințe bibliografice …………………………...……………….……………………. 144 

Anexe………………………………………………………………………………... 148 

Lista abrevierilor şi acronimelor…………..…………………………………………… 157 

Listă tabelelor ………………………………………………………………………… 158 

Lista graficelor ………………………………………………………………………… 159 

Lista anexelor…………………………………………………………………………. 160 

 

 

 

 



Cuvinte cheie : proprietate, proprietate funciară, structuri de proprietate, reforme agrare, 

dezvoltarea agriculturii, spațiul rural, rentă, rentă viageră, rentă funciară, politică agrară, 

Politica Agricolă Comună, fondul funciar agricol, cadastru și carte funciară, fragmentarea 

terenurilor agricole, bipolarizarea structurilor de proprietate și exploatare, piață funciară, 

managementul exploatațiilor agricole, înstrăinarea proprietății, vânzarea în viager sau cu rentă 

viageră, proprietar de terenuri. 

 

 

Rezumat 

 

În agricultură, definirea și protecția proprietății este cu atât mai importantă cu cât s-a 

experimentat încălcarea acestui drept, iar  efectele care au însoțit acest fenomen sunt resimțite 

după mai bine de 70 de ani de la producerea acestuia. La acest fapt, o contribuție deosebită a 

avut-o momentul din punct de vedere istoric. Într-o vreme când țăranul român se confrunta cu 

sărăcie, iar unica sursă de întreținere, a lui și a familiei sale, era pământul, deposedarea a avut un 

impact moral catastrofic. Temerile legate de proprietatea funciară și mai ales de deposedarea de 

aceasta, s-au păstrat, și mai mult decât atât, s-au transmis de la o generație la alta.  

Potențialul agricol oferit de fondul funciar, al României, este valorificat necorespunzător 

datorită barierelor create de problemele generate de structurile de proprietate. Pentru o 

modificare în sens pozitiv a structurilor de proprietate și de exploatare din agricultura 

românească, renta viageră se poate dovedi o direcție de acțiune mai mult decât oportună. 

Chestionarul a demonstrat că proprietarii de terenuri agricole ar fi intersați să cumpere sau să 

vândă în viager sau cu rentă viageră. Lipsa interesului ar fi reprezentat inutilitatea orientării 

eforturilor în aceast sens.  

Vânzarea – cumpărarea în viager sau cu rentă viageră, așa cum au demonstrat capitolele 

prezentei lucrări, este o formă de înstrăinare a terenurilor agricole, cu beneficii atât pentru 

vânzător  cât și pentru cumpărător, care poate contribui la dezvoltarea agriculturii și a spațiului 

rural. 

 

 


