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Titlul preliminar  
Despre legea civilă 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele 
şi principiile generale ale dreptului. 

(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispo-
ziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, 
principiile generale ale dreptului. 

(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care 
legea trimite în mod expres la acestea. 

(4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca 
izvoare de drept. 

(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor. 
Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate 
în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară. 

(6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile 
profesionale. 

Art. 2. Obiectul şi conţinutul Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod regle-
mentează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de 
drept civil. 

(2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul 
comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale. 

Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod se 
aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice 
alte subiecte de drept civil. 

(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. 
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una 

sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, admi-
nistrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau 
nu un scop lucrativ. 
● LPA (L. nr. 71/2011 – M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011; cu modif. ult.). Art. 8. (1) Noţiunea de 
«profesionist» prevăz. la art. 3 NCC include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator 
economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau 
profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a NCC.  

Art. 4. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului. 
(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile per-
soanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte. 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile funda-
mentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate regle-
mentările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii 
mai favorabile. 
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Art. 5. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materiile regle-
mentate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prio-
ritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor. 

Capitolul II 
Aplicarea legii civile 

Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile. (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp 
este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă. 

(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de 
intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de 
legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor. 

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data 
intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate 
valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi. 

(4) Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în 
vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit. 

(5) Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, 
produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute 
după intrarea sa în vigoare. 

(6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor 
juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea 
persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din rapor-
turile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecină-
tate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi. 
● LPA. Art. 3. Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de 
intrarea în vigoare a NCC nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în 
vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor. Art. 4. La data intrării în 
vigoare a NCC, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate, prevăz. 
de CC 1864, precum şi de alte acte normative, rămân supuse disp. legii vechi, neputând fi con-
siderate valabile ori, după caz, eficace potriv. NCC sau disp. prezentei legi. Art. 5. (1) NCC se 
aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în 
vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare. (2) Disp. NCC sunt 
aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia, 
derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de 
întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile 
de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a NCC. 
● RIL. Dec. ICCJ (RIL) nr. 1/2014 (M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014): „În interpr. şi aplic. disp. 
art. 5, art. 201 şi art. 223 L. nr. 71/2011 pt. punerea în aplic. a NCC şi ale art. 6 alin. (4),  
art. 2.512 şi art. 2.513 NCC, stabileşte că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 oct. 
2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse disp. art. 18 D. nr. 167/1958 priv. 
prescripţia extinctivă, rep., astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile 
interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în 
litigii începute după 1 oct. 2011”. 
● CONSTITUŢIA ROMÂNIEI. Art. 15. Universalitatea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, 
cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. 
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Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate de autorităţile şi 
instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se 
prevede altfel. 

(2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile admi-
nistraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială. 
● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 84/1992 priv. regimul zonelor libere (M. Of. nr. 182 din 30 iulie 
1992; cu modif. ult.): „Art. 2. (1) Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care 
operatorii economici desfăşoară activităţi, iar persoanele, mărfurile, mijloacele de transport şi alte 
bunuri se supun prevederilor legislaţiei vamale unionale şi naţionale”.  

Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile. În cazul raporturilor juridice cu element de 
extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ţinându-se seama de normele 
de drept internaţional privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod. 

Capitolul III 
Interpretarea şi efectele legii civile 

Art. 9. Interpretarea legii. (1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să 
facă şi interpretarea ei oficială. 

(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor. 
(3) Interpretarea legii de către instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul 

dedus judecăţii. 
● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 24/2000 priv. normele de tehnică legislativă pt. elaborarea 
actelor normative, rep. (M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010; cu modif. ult.): „Art. 69. Interpre-
tarea legală. (1) Intervenţiile legislative pentru clarificarea sensului unor norme legale se 
realizează printr-un act normativ interpretativ de acelaşi nivel cu actul vizat, prin dispoziţii 
interpretative cuprinse într-un nou act normativ sau prin modificarea dispoziţiei al cărui sens 
trebuie clarificat. (2) Interpretarea legală intervenită potrivit alin. (1) poate confirma sau, după 
caz, infirma ori modifica interpretările judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate până la 
acea dată, cu respectarea drepturilor câştigate”. 

Art. 10. Interzicerea analogiei. Legile care derogă de la o dispoziţie generală, 
care restrâng exerciţiul unor drepturi civile sau care prevăd sancţiuni civile se aplică 
numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege. 

Art. 11. Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri. Nu se poate deroga 
prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică 
sau de la bunele moravuri. 
● CONSTITUŢIA ROMÂNIEI. Art. 1. Statul român. (5) În România, respectarea Constituţiei, a 
supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. 

Art. 12. Libertatea de a dispune. (1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, 
dacă legea nu prevede în mod expres altfel. 

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil. 
Art. 13. Renunţarea la drept. Renunţarea la un drept nu se prezumă. 
● DISPOZIŢII CONEXE. CM (Codul muncii): „Art. 38. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile 
ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drep-
turile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”. 




