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Legea nr.287l2009t1t
privind Codulcivil

republicatd in
M. Of. nr. 505 din 15 iulie 201 1

rectificate in M. Of. nr.246 din 29 aprilie 2013;

cu modificdrile aduse prin:
F Legea nr.6012012 privind aprobarea Ordonantei de urgen,te a Guvernului nr.7gl2}11pentru reglementarea

unor mdsuri necesare intrdrii in vigoare a Legii nr. 28712009 privind Codul civil (M. Of. nr. 255 din
17 aprilie 2012\;

F Legea nr. 138/2014 pentru modilicarea gi completarea Legii nr.13412010 privind Codul de procedurd
civild, precum gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 753 din
16 octombrie 2014);

> O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr.13412010 privind Codul de procedurd civil5, precum gi
a unor acte normative conexe (M. Of . nr. 85 din 4 februarie 2016), aprobatd, cu modificdri, prin Legea
nr. 1712O17 (M. Of. nr. 196 din 21 martie 2017).

tll Republicatd in temeiul art. 218 din Legea N.71t2O11 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 2B7l2oog
privind Codul civil, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 4Og din 10 iunie 201 1.

Legea nr. 28712009 a fost publicata in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 511 din 24 iulie 2OOg, a
fostmodificatdprinLegeanr.Tl/2011 9i rectificatdinMonitorul Oficial al Romdniei,Parteal, N.427din17iunie
201 1 gi in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 489 din 8 iulie 201 1.



Codulcivil

TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILA
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Aplicarea legii civile
Capitolul lll. lnterpretarea gi efectele legii civile
Capitolul lV. Publicitatea drepturilor, a actelor gi a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul l. Dispozilii generale

Titlul ll. Persoana fizicd
Capitolul L Capacitatea civild a persoanei fizice

Art.
1-24

1-5

6-8
9-17

34-1 03
34-57

25-257

25-33

18-24

34-36
37-48
49-57
58-81

58-60

61-69

86-97

Secliunea 1. Capacitatea de folosinld
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exerciliu
Secliunea a 3-a. Declararea judecdtoreascd a morlii

Capitolul ll. Respectul datorat fiintei umane gi drepturilor ei inerente
Secliunea 1. Dispozi{ii comune
Secliunea a 2-a. Drepturile la viald, la sdndtate gi la integritate ale

persoanei fizice
Secliunea a 3-a. Respectul vie,tii private gi al demnitdlii persoanei umane _ 70-77
Secliunea a 4-a. Respectul datorat persoanei gi dupd decesul sdu _ 78-81

Capitolul lll. ldentificarea
Sectiunea 1. Numele
Secliunea a 2-a. Domiciliul gi regedinla
Secliunea a 3-a. Actele de stare civild

Titlul lll. Ocrotirea persoanei fizice
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Tutela minorului

Secliunea 1. Deschiderea tutelei
Sectiunea a 2-a. Tutorele
Secliunea a 3-a. Consiliulde familie
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

$1. Dispozilii generale

$2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

$3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitdrii tutelei
Secliunea a 6-a. incetarea tutelei

Capitolul lll. Ocrotirea interzisului judecdtoresc
Capitolul lV. Curatela

Titlul lV- Persoana juridicd
Capitolul L Dispozilii generale
Capitolul ll. infiinlarea persoanei juridice

Secliunea 1. Dispozilii comune
Secliunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice

persoanei fizice 82-1 03
82-85

98-1 03

1 04-1 86
1 04-1 09
1 10-163
110-111

112-123
124-132
1 33-1 50
1 33-1 35
1 36-1 39
140-150
151-155
1 56-1 63
164-177
1 78-1 86

187-251
1 87-1 93
194-204
1 94-1 95
1 96-1 99
200-204SeQiunea a 3-a. inregistrarea persoanei juridice



CODUL CIVIL. 4

Capitolul lll. Capacitatea civild a persoanei juridice

Sectiunea 1

Sectiunea a

. Capacitatea de folosinld a persoanei iuridice
2-a. Capacitatea de exerciliu gi funclionarea persoanei

juridice

$1. Capacitatea de exerciliu

$2. Funclionarea persoanei juridice

$3. Dispozilii speciale

Capitolul lV. ldentificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul Vl. lncetarea persoanei juridice

Sec,ti unea 1 . Dispozi,tii generale

Secliunea a 2-a. Dizolvarea persoanei iuridice
Secliunea a 3-a. Dispozilii speciale

Titlul V. Apdrarea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II.A. DESPRE FAMILIE

Titlul l. Dispozilii generale

Titlulll. Cdsdtoria
Capitolul L Logodna

Capitolul I l. incheierea cdsAtoriei

Secliunea 1. Condiliile de fond pentru incheierea cdsdtoriei

Secliunea a 2-a. Formalitdlile pentru incheierea cdsdtoriei

Capitolul lll. Formalitdli ulterioare incheierii cdsdtoriei

Capitolul lV. Nulitatea cdsdtoriei

Secliunea 1. Nulitatea absolutd a cdsdtoriei
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativd a cdsdtoriei
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitdtii cdsdtoriei

205-224
205-208

209-224
209-211
212-220
221-224
225-231
232-243
244-251

244

Capitolul V. Drepturile 9i indatoririle
Capitolul Vl. Drepturile 9i obligaliile

Secliunea 1. Dispozilii comune

personale ale solilor
patrimoniale ale solilor

245-249
250-251

252-257

258-534

258-265

266-404
266-270
271-289
271-277
278-289
290-292
293-306
293-296
297-303
304-306
307-31 1

312-372
31 2-338
312-320
321-324
325-328
329-338
339-359
360-365
366-368
369-372

$1. Despre regimul matrimonial in general

$2. Locuinla familiei

$3. Cheltuielile cdsdtoriei

$4. Alegerea regimului matrimonial

Secliunea a 2-a. Regimul comunitdlii legale

Secliunea a 3-a. Regimul separaliei de bunuri
Secliunea a 4-a. Regimul comunitdlii conventionale

Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial

$1. Modificarea convenlionali

$2. Modificarea judiciard

Capitolul Vll. Desfacerea cdsdtoriei

Sectiunea 1. Cazurile'de divort

370-372
373-404
373-381

373

369

$1. Dispozilii generale

$2. Divorlul prin acordul

$3. Divorlul prin acordul
procedurd notariald

solilor pe cale judiciard

solilor pe cale administrativd sau prin

$4. Divo(ul din culpd

374

375-378
379-380

$5. Divo(ul din cauza stdrii sdndtdlii unui so! 381



5 . CODUL CIVIL

Sectiunea a 2-a. Efectele divortului 382-404
382$1 . Data desfacerii cdsdtoriei

$2. Efectele divorlului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre
soti

$3. Efectele divorlului cu privire la raporturile patrimoniale
dintre soti
l. Efecte cu privire la regimul matrimonial
ll. Dreptul la despdgubiri
lll. Obligalia de intre!inere intre fogtii soti
lV. Prestalia compensatorie

$4. Efectele divo(ului cu privire la raporturile dintre parinti gi copiii lor
minori

383-384

385-395
385-387

388
389

Titlullll. Rudenia
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Filialia

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei

$1. Dispozilii generale

$2. Prezumlia de paternitate

$3. Recunoagterea copilului

$4. Acliuni privind filialia
l. Contestarea filiatiei
ll. Actiunea in stabilirea filiatiei fatd de mamd
lll. Actiunea in stabilirea paternitdlii din afara cdsdtoriei
lV. Acliuni privind filialia fald de tatdl din cdsdtorie

390-395

396-404

405-482
405-407
408-450
408-440
408-413

4't4
415-420
421-440

421

422-423
424-428
429-434
435-440V. Dispozilii comune privind acliunile referitoare la filialie

Sectiunea a 2-a. Reproducerea umane asistatd medical cu teft
donator

Sectiunea a 3-a.

Capitolul lll. Adoplia
Situalia legald a copilului

Secliunea 1. Dispozilii generale
Secliunea a 2-a. Conditiile de fond ale adopliei

$1 . Persoanele care pot fi adoptate

$2. Persoanele care pot adopta

$3. ConsimldmAntul la adoplie
Secliunea a 3-a. Efectele adopliei
Sectiunea a 4-a. incetarea adopliei

Titlul lV. Autoritatea pdrinteasci
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Drepturile gi indatoririle perintegti
Capitolul lll. Exercitarea autoritdtii pdrintegti
Capitolul lV. Decdderea din exercitiul drepturilor pdrintegti

Titlul V. Obligatia de intretinere
Capitolul l. Dispozilii generale

441-447
448-450
451-482
451-454
455-468
455-458
459-462
463-468
469-474
475-482

483-512
483-486
487-502
503-507
508-512

51 3'534
513-515

51 6-523
524-528
529-534

Capitolul ll. Persoanele intre care existd obligalia de intretinere
gi ordinea in care aceasta se datoreazd

Capitolul lll. Condiliile obligaliei de intrelinere
Capitolul lV. Stabilirea gi executarea obligaliei de intrelinere



CODUL CIVIL.6

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul L Bunurile gi drepturile reale in general

Capitolul l. Despre bunuri in general

Secliunea 1. Despre distinclia bunurilor

Secliunea a 2-a. Produsele bunurilor

Capitolul ll. Drepturile reale in general

Titlul ll. Proprietatea Privatd
Capitolul l. Dispozilii generale

535-952

535'554
535-550

535-546
547-550
551 -554

555-692
555-566

555-562
563-566
567-601
567-568
569-576

577-597
577-579

580

L Conlinutut, intinderea gi stingerea dreptului de proprietate

Secliunea a 2-a. Apdrarea dreptului de proprietate privatd

Capitolul ll. Accesiunea

Sec,tiunea 1. DisPozilii generale' ' -'-r --'i" c

Secliunea a 2-a. Accesiunea imobiliard naturald

Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliard artificiald

$1. Dispozilii comune

$2. Realizarea lucrdrii

Secliunea
privatd

cu materialele altuia

$3. Realizarea unei lucrdri autonome cu caracter durabil asupra

imobilului altuia

$4. Realizarea unei lucrdri addugate cu caracter durabil asupra

imobilului altuia

$5. intelesul unor termeni

$6. Dispozilii specialeo-' - -F --_i__ -r - -

Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliard

Capitolul lll. Limitele iuridice ale dreptului de proprietate privatd

Secliunea 1. Limite legale

$.l. Dispozilii comune

$2. Folosirea apelor

$3. Picdtura streginii

$4. Distanla gi lucrdrile intermediare cerute pentru anumite construclii,

lucrdri gi plantalii

$5. Vederea asupra proprietdlii vecinului

$6. Dreptul de trecere

$7. Alte limite legale

Secliunea a 2-a. Limite convenlionale
Secliunea a 3-a. Limite iudiciare

Capitolul lV. Proprietatea comund

Secliunea 1. Dispozilii generale

Secliunea a 2-a. Coproprietatea obignuitit

Sec,tiunea a 3-a. Coproprietatea forla6
$1. Dispozilii comune

$2. Coproprietatea asupra parlilor comune din clddirile

cu mai multe etaje sau apartamente

l. Pdrtile comune
ll. Drepturile gi obligaliile coproprietarilor
lll. Asocialia de proprietari

$3. Coproprietatea asupra despd(iturilor comune

Sectiunea a 4-a. Proprietatea comund in devdlmdgie

581 -582

583-585
586

587-597
598-601
602-630
602-625
602-603
604-61 0

611

612-613
614-616
617-620
621-625
626-629

630

631 -686

631 -633

634-645
646-666
646-647

648-659
648-652
653-658

659
660-666
667-668



7. CODUL CIVIL

Secliunea a 5-a. Paftajul
Capitolul V. Proprietatea periodicd

Titlul lll. Dezmembrdmintele dreptului de proprietate privatd
Capitolul l. Superficia
Capitolul ll. Uzufructul

Secliunea 1. Dispozilii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile gi obligaliile uzufructuarului gi ate nudutui

proprietar

$1. Drepturile uzufructuarului

$2. Obligaliile uzufructuarului
gi ale nudului proprietar
gi ale nudului proprietar

$3. Dispozilii speciale
Secliunea a 3-a. Stingerea uzufructului

Capitolul lll. Uzul gi abitalia
Capitolul lV. Servitulile

Secliunea 1. Dispozilii generale
Sectiunea a 2-a. Drepturile gi obligaliile proprietarilor
Sectiunea a 3-a. Stingerea seruitutilor

TitlullV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Formele de administrare

Secliunea 1. Administrarea simpld
Secliunea a 2-a. Administrarea deplind

Capitolul lll. Regimul juridic al administrdrii
Sectiunea 1. Obligaliile administratorului fald de beneficiar
Secliunea a 2-a. Obligaliile administratorului gi ale beneficiarutuiin

raporturile cu te4ii
Secliunea a 3-a. lnventar, garan,tii gi asigurare
Secliunea a 4-a. Administrarea colectivd gi delegarea
Sec,tiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
Secliunea a 6-a. Repartitia profiturilor gi a pierderilor
Secliunea a 7-a. Darea de seamd anuald

Capitolul lV. incetarea administrdrii
Sectiunea 1. Cauzele de incetare
Secliunea a 2-a. Darea de seamd gi predarea bunurilor

Titlul Vl. Proprietatea publici
Capitolul l. Dispozilii generale

Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune
Secliunea a 4-a. Dreptul de folosinld cu titlu gratuit

Titlul Vll. Gartea funciard
Capitolul l. Dispozitii generale
Capitolul ll. inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul lll. Notarea unor drepturi, fapte gi raporturi juridice

669-686
687-692

693-772
693-702
703-748
703-708

709-745
709-722
723-736
737-745
746-748
749-754
755-772
755-764
765-769
770-772

773-791

792-857
792-794
795-801
795-799
800-801

802-845
802-812

813-817
818-824
825-830
831 -836

837-841
842-845
846-857
846-849
850-857

858-875
858-865

Capitolul ll. Drepturile reale corespunzdtoare proprietdlii publice 866-875
Secliunea 1. Dispozilii generale 866
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare 867-870

871-873
874-875

876-915
876-884
885-901
902-906
907-91 5Capitolul lV. Rectificarea inscrierilor de carte funciard



CODUL CIVIL. 8

TitlulVlll. Posesia
Capitolul l. DisPozilii generale" -'-r--_i_ J-

Capitolul ll. Viciile Posesieivql,,tvrvr rti ' !Y,,,v Tv---

Capitolul lll. Efectele Posesiei
Sec,tiunea 1. DisPozilii generale

Sec,tiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliard

SeQiunea a 3-a. DobAndirea proprietdlii mobiliare prin posesia de

bund-credinld
Secliunea a 4-a. OcuPaliunea

Sec.tiunea a 5-a. DobAndirea fructelor prin posesia de

bund-credinld

Capitolul lV. Acliunile posesorii

GARTEA A lV-A. DESPRE MO$TENIRE $l LIBERALITATI

Titlul L Dispozilii referitoare la mogtenire in general

Capitolul l. DisPozilii generale

Capitolul ll. Condiliile generale ale dreptului de a mogteni

Titlul ll. Mogtenirea legald

Capitolul l. DisPozilii generale

Capitolul ll. Reprezentarea succesorald

Capitolul lll. Mogtenitorii legali

Secliunea 1. Solul supravieluitor

Sectiunea a 2-a.2- a. D escende nli i def u nctul u i

Sec.tiunea a 3-a. Ascendenlii privitegiali 9i colateralii privilegiali 

-

Secliunea a 4-a. Ascendenlii ordinari

Secliunea a 5-a. Colateralii ordinari

Titlul lll. Liberalitdlile
Capitolul l. DisPozilii comune

Secliunea 1. DisPozilii preliminare
in materie de liberalitdli

916-952
91 6-921

922-927
928-948
928-929
930-934

935-940
941-947

948
949-952

953-1 1 63

953-962
953-956
957-962

963-983
963-964
965-969
970-983
970-974

975
976-981

982

984-1099
984-1 01 0

984-986

Secliunea a 2-a. CaPacitatea

Secliunea a 3-a. Substituliile
Secliunea a 4-a. Liberalitdlile

987-992

fideicomisare 993-1 000

reziduale 1 001 -1 005
1 006-1 008
1 009-1 01 0

1011-1033
101 1-1016
1017-1019
1 020-1 029
1020-1022
1023-1026
1027-1029

1 030-1 033
1 034-1 085
1034-1039
1 040-1 050
1 051 -1 053

Secliunea a 5-a. Revizuirea condiliilor gi sarcinilor

Secliunea a 6-a. Dispozilii speciale

Capitolulll. Donalia

Secliunea 1 . incheierea contractului
Secliunea a 2-a. Efectele donaliei

Sectiunea a 3-a. Revocarea dona,tiei

ingratitudine
neexecutarea sarcinii

fdcute viitoritor soli in vederea cdsdtoriei

gi donayiile intre soli

Capitolul ll l. Testamentul
Secliunea 1. DisPozilii generale

Secliunea a 2-a. Formele testamentului

$1. Dispozilii comune

$2. Revocarea Pentru

$3. Revocarea Pentru
Sec,tiunea a 4-a. Donaliile

Sec,tiunea a 3-a. Revocarea voluntard a testamentului



9 . CODUL CIVIL

Secliunea a 4-a. Legatul

$1. Categorii de legate

$2. Efectele legatelor

$3. I nef icacitatea legatelor
Secliunea a 5-a. Dezmogtenirea
Secliunea a 6-a. Execuliunea testamentard

Capitolul lV. Rezerva succesorald, cotitatea disponibild gi reducliunea
liberalitdtilor excesive
Secliunea 1. Rezerua succesorald gi cotitatea disponibild
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitdtilor excesive

Titlul lV. Transmisiunea 9i partajul mogtenirii
Capitolul l. Transmisiunea mogtenirii

Sectiunea 1. Dispozilii generale
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mogtenirii
Secliunea a 3-a. Renunlarea Ia mogtenire

Sectiunea a 4-a. Sezina
Secliunea a 5-a. Petilia de ereditate
Sectiunea a 6-a. Certificatul de mogtenitor

Capitolul ll. Mogtenirea vacantd
Capitolul lll. Amintirile de familie
Capitolul lV. Partajul succesoral 9i raportul

Secliunea 1. Dispozilii generale referitoare Ia paftaiul succesoral
Secliunea a 2-a. Raportul donaliilor
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor
Secliunea a 4-a. Paftaiul de ascendenl

GARTEA A V-A. DESPRE OBLTGATil

Titlul L Dispozilii generale

Titlul ll. lzvoarele obligaliilor
Capitolul l. Contractul

Sec,tiunea 1. Dispozilii generale
Secliunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
Sec[iunea a 3-a. Incheierea contractului

$1. Dispozilii preliminare

$2. Capacitatea pdrlilor

$3. ConsimldmAntul
l. Formarea contractului
ll. Valabil
lll. Viciile

$4. Obiectul
consimtemantului
contractului

1 054-1 073
1 054-1 057
1 058-1 067
1 068-1 073
1074-1076
1077-1085

1 086-1 099
1 086-1 090
1 091 -1 099

1100-1163
1100-1134
1 100-1 105

1106-1119
1120-1124
1125-1129
1 130-1 13'1

1132-1134
1 135-1 140

1141-1142
1143-1163
1143-1145
1146-1154
1155-1159
1 160-1 163

1164-2499

1 164-1 165

1 1 66-1 395
1 1 66-1 323
1 166-1 170

1171-1177
1178-1245
1178-1179
1180-1181

1182-1224
1182-1203
1204-1205
1206-1224
1225-1234
1 235-1 239
1240-1245
1246-1265
1246-1249
1 250-1 253
1254-1260
1261-1265
1266-1269

itatea consimtdmAntului

$5. Cauza

$6. Forma contractului
Secliunea a 4-a. Nulitatea contractului

$1. Dispozilii generale

$2. Cauzele de nulitate

$3. Efectele nulitSlii

$4. Validarea contractului
Secliunea a 5-a. Interpretarea contractului
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Secliunea a 6-a. Efectele contractului

$1. Efectele intre pdrli

$2. Efectele fala de terli
l. Dispozilii generale

ll. Promisiunea faptei altuia
lll. Stipulalia pentru altul
lV. Simulalia

Secliunea a 7-a. Reprezentarea
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului
Sec,tiunea a 9-a. lncetarea contractului

Capitolul ll. Actul juridic unilateral

Secliunea 1. Dispozilii generale

Sec,tiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligalii

Capitolul lll. Faptul juridic licit

Secliunea 1. Gestiunea de afaceri
Sec,tiunea a 2-a. Plata nedatoratd

Secliunea a 3-a. imbogdlirea fdrd iustd cauzd

Capitolul lV. Rdspunderea civild

Sec.tiunea 1. Dispozilii generale
Secliunea a 2-a. Cauze exoneratoare de rdspundere

Secliunea a 3-a. Rdspunderea pentru fapta proprie

Sec.tiunea a 4-a. Rdspunderea pentru fapta altuia

Secliunea a 5-a. Rdspunderea pentru preiudiciul cauzat de animale

sau de lucruri
Secliunea a 6-a. Repararea preiudiciului in cazul rdspunderii

delictuale

Titlul lll. Modalitdlile obligaliilor
Capitolul l. Dispozilii generale" -'-r -- i"
Capitolul ll. Condilia
Capitolul lll. Termenul

Titlul lV. Obligaliile comPlexe
Capitolul l. Obligaliile divizibile 9i obligaliile indivizibile

Capitolul ll. Obligaliile solidare
Secliunea 1. Obligaliile solidare intre creditori
Secliunea a 2-a. Obliga[iile solidare intre debitori

S1. Dispozitii generale

$2. Efectele solidaritdlii in raporturile dintre creditor 9i debitorii
solidari
l. Efectele principale in raporturile dintre creditor 9i debitorii

solidari
ll. Efectele secundare in raporturile dintre creditor gi debitorii

solidari

$3. Efectele solidaritdlii in raporturile dintre debitori

Capitolul lll. Obligaliile alternative gi facultative

Sectiunea 1 . Obligaliile alternative
Secliunea a 2-a. Obligaliile facultative

Titlul V. Execularea
Capitolul l. Plata

obligaliilor

1270-1294
1270-1279
1280-1294
1280-1282

1283
1284-1288
1289-1294
1295-1314
1 31 5-1 320
1321-1323
1324-1329
1324-1326
1327-1329
1330-'1348

1 330-1 340
1341-1344
1 345-1 348
1 349-1 395
1 349-1 350
1 351 -1 356
1357-1371
1372-1374

1 375-1 380

1 381 -1 395

1 396-1 420
1 396-1 398
1 399-1 41 0

1411-1420

1421-',t468
1421-1433
1434-1460
1434-1442
1443-1460
1443-1446

1447-1455

1447-1453

1454-1455
1 456-1 460
1 461 -1 468
1461-1467

1 468

1469-1565
1 469-1 51 5

1469-1471Secliunea 1. Dispozilii generale
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Secliunea a 2-a. Subiectete ptdtii.
Sectiunea a 3-a. Condiliite ptdtii
Secliunea a 4-a. Dovada ptdlii
Sectiunea a 5-a. tmputalia pAlii
Secliunea a 6-a. Punerea in intilrziere a creditorului

Capitolul ll. Executarea silitd a obligaliilor
Secliunea 1. Dispozilii generale _
Sectiunea a 2-a. Punerea in intArziere a debitorutui
Secliunea a 3-a. Executarea sititd in naturd
Secliunea a 4-a. Executarea prin echivalent

$1. Dispozilii generale

$2. Prejudiciul
l. Evaluarea prejudiciului
ll. Clauza penald gi arvuna

Secliunea 1. Mdsurile conseruatorii
Secliunea a 2-a. Acliunea oblicd
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie

$3. Vinovdlia debitorutui
secliunea a 5-a. Rezorutiunea, rezirierea gi reducerea prestatiitor
sectiunea a 6-a. cauze justificate de neexecutare a obrigatiitor

contractuale
Capitolul Ill. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului _

1472-1479
1 480-1 498
1 499-1 505
1 506-1 509
1510-1515
1 51 6-1 557
1 51 6-1 520
1521-1526
1527-1529
1 530-1 548

1 530

Titlul Vl. Transmisiunea gi transformarea obligatiilor
Capitolul l. Cesiunea de creantd

Titlul Vll. Stingerea obtigaliitor
Capitolul l. Dispozitii generale
Capitolul ll. Compensalia
Capitolul lll. Confuziunea
Capitolul lV. Remiterea de datorie
Capitolul V. lmposibilitatea fortuitd de executare

Titlul Vlll. Restituirea prestatiilor
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. ModalitSlile de restituire
Capitolul lll. Efectele restituirii fald de terli

Titlul lX. Diferite contracte speciale
Capitolul l. Contractul de vdnzare

Sectiunea 1. Dispozilii generale
$1 . Domeniul de aplicare
$2. Cine poate cumpdra sau vinde
53. Obiectul vAnzdrii

Sectiunea 1. Cesiunea de creanld in general
sectiunea a 2-a. cesiunea unei creante constatate printr-un titlu

nominativ, la ordin sau la puftdtor
Capitolul ll. Subrogalia
Capitolul lll. Preluarea datoriei

Sectiunea 1. Dispozilii generale
Secliunea a 2-a. preluarea datoriei pri, 

"*tffiCapitolul lV. Novalia

1 531 -1 546
'1531-1537

1 538-1 546
1547-1548
1 549-1 554

1 555-1 557
1 558-1 565
1 558-1 5s9
1 560-1 561

1 562-1 565

1566-1614
1 566-1 592
1 566-1 586

1587-1592
1 593-1 598
1 599-1 608
1 559-1 604
1 605-1 608
1 609-1 61 4

1615-1634

1 61 6-1 623
1624-1628
1 629-1 633

1615

1 634

1635-1649
1 635-1 638
1 639-1 647
1 648-1 649

1650-2278
1650-1762
1 650-1 740
1 650-1 651

1 652-1 656
1 657-1 667
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$4. Pactul de opliune privind contractul de vdnzare 9i promisiunea

de vAnzare

$5. Obligatiile vdnzdtorului

l. Dispoziliigenerale
ll. Transmiterea proprietdlii sau a dreptului vdndut

lll. Predarea bunului

lV. Garantia contra evicliunii

V. Garanlia contra viciilor bunului vAndut

Vl. Garantia pentru buna funclionare

$6. Obligaliile cumPdrdtorului

$7. Dreptul de preempliune

Secliunea a 2-a. VAnzarea bunurilor imobile

$1. Reguli speciale aplicabile vdnzdrii imobilelor

$2. Vdnzarea terenurilor forestiere

Secliunea a 3-a. VAnzarea moptenirii

Sec,tiunea a 4-a. AIte varietdli de vAnzare

$'l . Vdnzarea cu plata prelului in rate 9i rezerva proprietdlii

$2. VAnzarea cu opliune de rdscumpdrare

Capitolul ll. Contractul de schimb

Capitolul lll. Contractul de furnizare

Capitolul lV. Contractul de report

Capitolul V. Contractul de localiune

Secliunea 1. DisPozilii generale, . -,-r__,i,, c_.._

$1. Cuprinsul contractului

$2. Obligaliile locatorului

53. Obligaliile locatarului

1 668-1 670
1671-1718
1671-1672
1 673-1 684
1 685-1 694
1 695-1 706
1707-1715
1716-1718
1719-1729
1730-1740
1741-1746
1741-1745

1746

1 805-1 808
1 809-1 81 0

1747-1754
1755-1762
1755-1757
1758-1762
1 763-1 765
1766-1771
1772-1776
1777-1850
1777-1823
1777-1785
'1786-1795

1796-1804

181 1-1815
1 81 6-1 823
'1824-1835

1 836-1 850
1 851 -1 880

$6. instrdinarea bunului dat in localiune

$7. incetarea contractului

Secliunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 

-
Sec,tiunea a 3-a. Reguli pafticulare in materia arenddrii

Capitolul Vl. Contractul de antreprizd

$4. Sublocaliunea gi cesiunea contractului de locatiune

$5. Expirarea termenului 9i tacita relocaliune

Secliunea 1. Reguli comune privind contractul de antreprizd

$1. Dispozilii generale

Capitolul Vll. Contractul de societate
Secliunea 1. Dispozilii generale

1 851 -1 873
1 851 -1 856

52. Obligaliile pd(ilor 1 857-1 869
1 870-1 873$3. incetarea contractului

Secliunea a 2-a. Contractut de antreprizd pentru lucrdri de construclii 
- 

1874-1880

Sectiunea a 2-a. Societatea simpld

$1. incheierea contractului de societate

$2. Efectele contr,actului de societate
l. Drepturile gi obligaliile asociatilor intre ei

I l. Administrarea societdtii
lll. Obligaliile asocialilor fald de te(i

$3. Pierderea calitdlii de asociat

54. incetarea contractului de societate gi dizolvarea societdlii

1 881 -1 954
1 881 -1 889
1 890-1 948
1 890-1 893
1894-1924
1894-1912
1913-1919
1920-1924
1925-1924
1 930-1 940
1 941 -1 948$5. Lichidarea societSlii
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Secliunea a 3-a. Asocierea in pafticipalie
Capitolul Vlll. Contractul de transport

Sectiunea 1. Dispozilii generale
Secliunea a 2-a. Contractul de
Secliunea a 3-a. Contractul de

Capitolul lX. Contractul de mandat
Secliunea 1. Dispozilii comune

transporl de bunuri
transport de persoane gi bagaje

Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare

$'l . Forma gi intinderea mandatului

52. Obligaliile mandatarului

$3. Obligaliile mandantului

$4. lncetarea mandatului
Secliunea a 3-a. Mandatul fdrd reprezentare

$1. Dispozilii generale

$2. Contractul de comision

$3. Contractul de consigna

$4. Contractul de expedilie
Capitolul X. Contractul de agenlie
Capitolul Xl. Contractul de intermediere
Capitolul Xll. Contractul de depozit

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit

$1. Dispozilii generale

$2. Obligaliile depozitarului

$3. Obligaliile deponentului
Secliunea a 2-a. Depozitul necesar
Secliunea a 3-a. Depozitul hotelier
Sectiunea a 4-a" Sechestrul conventional

Capitolul Xlll. Contractul de imprumut
Sectiunea 1. Dispozilii generale
Sec,tiunea a 2-a. imprumutul de folosinld
Secliunea a 3-a. imprumutul de consumalie

$1. Dispozilii comune

$2. imprumutul cu dobdndd
Capitolul XlV. Contractul de cont curent
Capitolul XV. Contul bancar curent gi alte contracte bancare

Sectiunea 1. Contul bancar curent
Secliunea a 2-a. Depozitul bancar
Secliunea a 3-a. Facilitatea de credit
Sectiunea a 4-a. inchirierea casetelor de valori

Capitolul XVl. Contractul de asigurare
Secliunea 1. Dispozilii comune
Secliunea a 2-a. Asigurarea de bunuri
Secliunea a 3-a. Asigurdrile de credite gi garanlii gi asigurdrile de

pierderi financiare
Secliunea a 4-a. Asigurarea de rdspundere civild
Secliunea a 5-a. Asigurarea de persoane
Secliunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea gi retrocesiunea _

Capitolul XVll. Contractul de rentd viagerd

tie

1 949-1 954
1 955-2008
1 955-1 960
1 961 -2001

2002-2008
2009-2071
2009-2012
201 3-2038
2013-2016
2017-2024
2025-2029
2030"2038
2039-2071
2039-2042
2043-2053
2054-2063
2064-2071
2072-2095
2096-2102
2103-2143
2103-2123
2103-2106
2107-2121
2122-2123
2124-2126
2127-2137
2138-2143
2144-2170
2144-2145
2146-2157
2158-2170
2158-2'166
2167-2170
2171-2183
2184-2198
2184-2190
2191-2192
2193-2195
2196-2198
2199-2241
2199-2213
2214-2220

2221-2222
2223-2226
2227-2238
2239-2241
2242-2253
2254-2263Capitolul XVlll. Contractul de intretinere
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Capitolul XlX. Jocul gi pariul

Capitolul XX. Tranzaclia

Titlul X. Garanliile personale
Capitolul L Dispozilii generale

Capitolul ll. Fideiusiunea
Secliunea 1. Dispozilii generale
Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii

$1 . Efectele fideiusiunii intre creditor gi fideiusor

$2. Efectele fideiusiunii intre debitor gi fideiusor

$3. Efectele fideiusiuniiintre mai mulli fideiusori

Sectiunea a 3-a. incetarea fideiusiunii

Capitolul lll. Garanliile autonome

Titlul Xl. Privilegiile gi garanliile reale
Capitolul l. Dispozilii generale

Capitolul ll. Privilegiile

Secliunea 1. Dispozilii comune

Secliunea a 2-a. Privilegiile

Secliunea a 3-a. Concursul

2264-2266
2267-2278

2279-2322
2279

2280-2320
2280-2292
2293-2313
2293-2304
2305-2312

2313

privilegii Fi ipoteci
Capitolul lll. lpoteca

Secliunea 1. Dispozilii generale

$1. Dispozilii comune

$2. Obiectul gi intinderea ipotecii

$3. Efectele ipotecii fald de terli

$4. lpotecile convenlionale
Secliunea a 2-a. lpoteca imobiliard

$1. Constituirea ipotecii imobiliare

$2. Drepturile 9i obligaliile pd(ilor

$3. lpotecile legale
Secliunea a 3-a. Ipoteca mobiliard

$1. Dispozilii generale

l. Constituirea ipotecii
ll. Drepturile gi obligaliile pdrlilor

$2. lpotecile asupra creantelor
l. Dispozilii comune
ll. Drepturile gi obligaliile p6(ilor

$3. Perfectarea ipotecilor mobiliare

$4. inscrierea ipotecilor mobiliare

Secliunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
Secliunea a 5-a. Stingerea ipotecilor

Capitolul lV. Executarea ipotecii
Sectiunea 1. Dispozilii generale
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare

$1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
l. Deposedarea debitorului
ll. VAnzarea bunului ipotecat
lll. Preluarea bunului ipotecat in contul creanlei

2314-2320
2321-2322

2323-2499
2323-2332
2333-2342
2333-2337

generale gi privilegiile speciale 2338-2341

privilegiilor intre ele gi concursul dintre
2342

2343-2428
2343-2376
2343-2349
2350-2359
2360-2364
2365-2376
2377-2386
2377-2383
2384-2385

2386
2387-2419
2387-2397
2387-2393
2394-2397
2398-2408
2398-2402
2403-2408
2409-2412
2413-2419
2420-2427

2428
2429-2479
2429-2434
2435-2477
2435-2463
2435-2444
2445-2459
2460-2463

2464$2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
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$3. Executarea ipotecii asupra creanlelor
$4. Preluarea bunului in vederea administrdrii

$5. Sancliuni
Secliunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare

CapitolulV. Gajul
Sectiunea 1. Constituirea gajului
Sectiunea a 2-a. Drepturile gi obligaliile creditorutui gajist

Capitolul Vl. Dreptul de retentie

CARTEA A VI.A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, OCCAOCNT
9t CALCULUL TERMENELOR

Titlul l. Prescriptia extinctivd
Capitolul l. Dispozilii generale
Capitolul ll. Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul lll. Cursul prescripliei extinctive

Sec,tiunea 1 . inceputut prescriptiei extinctive
Secliunea a 2-a. Suspendarea prescrip.tiei extinctive
Secliunea a 3-a. lntreruperea prescriptiei extinctive

Capitolul lV. implinirea prescriptiei

Titlul ll. Regimul general al termenelor de decddere

Titlul lll. Calculul termenelor

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

Titlul l. Dispozitii generale

Titlul ll. Conflicte de legi
Capitolul l. Persoane

Secliunea 1. Persoana fizicd
Sectiunea a 2-a. Persoana juridicd

Capitolul ll. Familia
Secliunea 1. Cdsdtoria

$1. incheierea cdsdtoriei

$2. Efectele cdsdtoriei

$3. Desfacerea cdsdtoriei
Secliunea a 2-a. Filialia

$1. Filiatia copilului din cdsdtorie

$2. Filialia copilului din afara cdsdtoriei

$3. Adoplia
Sectiunea a 3-a. Autoritatea pdrinteascd. Protectia copiilor
Sectiunea a 4-a. Obligalia de intrelinere

Capitolul lll. Bunurile
Sectiunea 1. Dispozi,tii generale
Secliunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate

2465-2467
2468-2473
2474-2477
2478-2479
2480-2494
2480-2486
2487-2494
2495-2499

2500-2556

2500-2544
2500-2516
2517-2522
2523-2543
2523-2531
2532-2536
2537-2543

2544

2545-2550

2551-2556

2557-2663

2557-2571

2572-2663
2572-2584
2572-2579
2580-2584
2585-2612
2585-2602
2585-2588
2589-2596
2597-2602
2603-261 0
2603-2604
2605-2606
2607-2610

2611
2612

2613-2632
261 3-261 6

2617-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625

2626
Sectiunea a 7-a. lpotecile mobiliare 2627-2632
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2633-2636Capitolul lV. Mogtenirea
Capitolul V. Actul juridic
Capitolul Vl. Obligaliile
CapitolulVll. Cambia, biletul la ordin gicecul

Sec,tiunea 1. Dispozilii generale
Secliunea a 2-a. Cambia gibiletul Ia ordin
Sectiunea a 3-a. Cecul

Capitolul Vlll. Fiducia
Capitolul lX. Prescriplia extinctive

2637-2639
2640-2646
2647-2658
2647-2650
2651-2654
2655-2658
2659-2662

Dispozi!ii finale

2663

2664



TITLUL PRELIMINAR. DESPRE LEGEA CIVILAtlI

Capitolul l. Dispozitii generale

Art. l. lzvoarele dreptului civil. (1)Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele gi
principiile generale ale dreptului.

(2) in cazurile neprev6zute de lege se aplicd uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile
legale privitoare la situatii asemdndtoare, iar cAnd nu existd asemenea dispozilii, principiile
generale ale dreptului.

(3) in materiile reglementate prin lege, uzantele se aplicd numai in mdsura in care legea
trimite in mod expres la acestea.

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

(5) Partea interesatd trebuie sd facd dovada existentei gi a continutului uzantelor. Uzantele
publicate in culegeri elaborate de cdtre entit6lile sau organismele autorizate in domeniu se
prezumd cd existd, pAnd la proba contrarS.

(6) in sensul prezentului cod, prin uzanleseinlelege obiceiul (cutuma) gi uzurile profesionale.

Legislatie conexi: art. 5 alin. (3), art. 255 alin. (3) 9i art. 601 CPC.

Art. 2. Obiectul gi continutul Codului civil. (1) Dispoziliile prezentului cod reglementeazd
raporturile patrimoniale gi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.

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

Legislalie conexd: art" 291 LSC.

Art.3. Aplicarea generald a Codului civit. (1) Dispoziliile prezentului cod se aplicd gi
raporturilor dintre profesionigti, precum gi raporturilor dintre acegtia gi orice alte subiecte de
drept civil.

(2) Sunt considerati profesionigti toli cei care exploateazd o intreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematicd, de cdtre una sau

mai multe persoane, a unei activitdti organizate ce constd in producerea, administrarea ori
instrhinarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent dacd are sau nu un scop lucrativ.

Legea de aplicare: Ad. 8. (1) Noliunea ,,profesionist" prevdzutd la art. 3 din Codul civil include cate-
goriile de comerciant, intreprinzdtor, operator economic, precum gi orice alte persoane autorizate sd
desfdgoare activita,ti economice sau profesionale, astfel cum aceste notiuni sunt prevdzute de lege,
la data intrdrii in vigoare a Codului civil. (2) in toate actele normative in vigoare, expresiile ,,acte de
comert", respectiv ,,fapte de comert" se inlocuiesc cu expresia ,,activitdli de produclie, comert sau
prestdri de servicii".

Legislatie conexd: art. 2 din Legea nr. 34612004 privind stimularea infiinldrii 9i dezvoltdrii intreprinderilor
mici 9i mijlocii (M. Of. nr. 681 din 29 iulie 2004).

Art. 4. Aplicarea prioritari a tratatelor internationale privind drepturile omului. (1) in
materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile gi libertdfile persoanelor
vor fi interpretate gi aplicate in concordanld cu Constitutia, Declaratia Universald a Drepturilor
Omului, pactele gi celelalte tratate la care RomAnia este parte.

(2) Dacd existd neconcordante intre pactele gi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului, la care RomAnia este pane, gi prezentul cod, au prioritate reglementdrile internationale,
cu exceplia cazului in care prezentul cod conline dispozilii mai favorabile.

11l Dispoziliile de punere in aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse in art. 8-81 din Legea nr. 7i/2o11.
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Legislalie conexa: ) art. 20 C. Rom.; ) art. 3 CPC.

Art. E. Aplicarea prioritare a dreptului Uniunii Europene. ln materiile reglementate de

prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplice in mod prioritar, indiferent de

calitatea sau statutul Pd(ilor.

Legislalie conex6: ) Declaralia nr. 17 - cu privire la suprematie anexata la actul linal al Conferinlei

intJrguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona; ) art' 148 c' Rom'; ) art' 4 CPC'

Capitolul ll. Aplicarea legii civile

Art. 6. Aplicarea Tn timp a legii civile. (1) Legea civild este aplicabild cAt timp este in

vigoare. Aceasta nu are putere retroactivd.
(2) Actele gi faptele juridice incheiate ori, dupd caz, sdvArqite sau produse inainte de intrarea

in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decAt cele prevdzute de legea in vigoare

la data incheierii sau, dupd caz, a sdvdrqirii ori producerii lor'

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrdrii

in vigoare a legii noi sunt supuse dispoziliilor legii vechi, neputAnd fi considerate valabile ori,

dupd caz, eficace potrivit dispoziliilor legii noi.

(4) prescripliile, decdderile gi uzucapiunile incepute 9i neimplinite la data intrdrii in vigoare

a legii noi sunt fn intregime supuse dispoziliilor legale care le-au instituit.

[S) Dispoziliite legii noi se aplicd tuturor actelor gi faptelor incheiate sau, dupd caz, produse

ori sdvArgite dupd inlrarea sa in vigoare, precum 9i situaliilor iuridice ndscute dupd intrarea

sa in vigoare.
(6) dispoziliile legii noi sunt de asemenea aplicabile gi efectelor viitoare ale situaliilor juridice

ndscute anterior intrdrii in vigoare a acesteia, derivate din starea 9i capacitatea persoanelor,

din cdsdtorie, filialie, adoplie gi obligalia legald de intretinere, din raporturile de proprietate,

inclusiv regimul general al bunurilor, gi din raporturile de vecindtate, dacd aceste situalii juridice

subzistd dupd intrarea in vigoare a legii noi. [R.A.: art. 1 C. civ' 1864]

Legea de aplicare: > Art. 3. Actele gi faptele juridice incheiate ori, dupd caz, sdvdrgite sau produse

inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decAt cele prevdzute de

legea in vigoare la data incheierii sau, duph caz, a sdvArgirii ori producerii lor. ) Art. 4. La data intrdrii

in-vigoarel Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate'

prevXzute de Codul civil din 1g64, precum gi de alte acte normative, rdmdn supuse dispoziliilor legii

vechi, neputdnd fi considerate valabile ori, dupd caz, eficace potrivit Codului civil sau dispoziliilor

prezentei legi. > Ad. 5. (1) Dispozitiile Codului civil se aplicd tuturor actelor 9i faptelor incheiate sau,

dupd caz, prodrse ori savargite dupd intrarea sa in vigoare, precum 9i situaliilor juridice ndscute dupd

intiarea sa in vigoare. (2) tiispoziliile Codului civil sunt aplicabile 9i efectelor viitoare ale situaliilor
juridice ndscute anterior intrdrii in vigoare a acestuia, derivate din starea 9i capacitatea persoanelor,

bin cdsdtorie, filialie, adoplie gi obligalia legald de intrelinere, din raporturile de proprietate, inclusiv

regimul general al'bunuriloi, gi-din raporturile de vecinatate, dacd aceste situatii iuridice subzistd dupd

intrarea in vigoare a Codului civil.

Recurs in interesul legii. Prin Decizia nr.112014 (M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014), inalta Curle de

Casalie gi Justilie, Completul competent sd judece recursul in intere^sul legii, a admis recursurile in

interebul iegii deblarate de procurorul general al Parchetului de pe lAngd inalta Curte de Casalie 9i Justilie

gi de Colegiul de conducere al Curlii de Apel Constan,ta gi, in interpretarea 9i aplicarea dispoziliilor art. 5,

aft.201, irt. ZZS din Legea nr.7112011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287l2OOg privind Codul

civil gi ate art. 6 atin. (4), arl.2512, art. 2513 din Legea nr.28712009 privind Codul civil, a stabilit cd:

,,preicripliile ertinctive iicepute anterior datei de 1 octombrie 201 1 , implinite ori neimplinite la aceeapi

datd, rdmAn supuse dispoziliilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriplia extinctive,

republicat, astfel incAt atAt initanlele de judecatd, din oficiu, cAt gi pdrlile interesate pot invoca exceplia

piescrip,tiei extinctive, indiferent'de stadiul procesual, chiar in litigiiincepute dupd 1 octombrie 2011''

w,r. Motivarea integral| a deciziei poate fi consultatd online la adresa http://bibliotecahamangiu.rol'

Legislalie conexi: art. 15 alin. (2) C. Rom.
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Arl.7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate de autoritdlile gi insti-
tuliile publice centrale se aplicd pe intreg teritoriul lerii, afare de cazul in care se prevede altfel.

(2) Actele normative adoptate, in condiliile legii, de autoritdtile 9i instituliile administrafiei
publice locale se aplicd numai in raza lor de competentd teritoriald.

Legislalie conexS: ) Legea nr.8411992 privind regimul zonelor libere (M. Of. nr. 182 din 30 iulie 1992);
) Legea nr.31512O04 privind dezvoltarea regionald in Romdnia (M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004).

Art.8. Extrateritorialitatea legii civile. in cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate,
determinarea legii civile aplicabile se face tindndu-se seama de normele de drept international
privat cuprinse in cartea a Vll-a din prezentul cod.

Capitolul lll. lnterpretarea gi efectele legii civile

Art.9. Interpretarea legii. (1) Cel care a adoptat norma civild este competent sd facd gi

interpretarea ei of icialS.
(2) Norma interpretativd produce efecte numai pentru viitor.
(3) lnterpretarea legii de cdtre instanld se face numai in scopul aplicdrii ei in cazul dedus

judecdlii. [R.A.: aft.4 C. civ. 1864]

Legislalie conexd: art.69 din Legea nr. 24/2OOOptivind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea
actelor normative (republicatd in M. Ol. nr. 260 din 21 aprilie 2010).

Art. lO. lnterzicerea analogiei. Legile care derogd de la o dispozilie generald, care restrAng
exerciliul unor drepturi civile sau care prevdd sancliuni civile se aplicd numai in cazurile expres
gi limitativ prevdzute de lege.

Art. ll. Respectarea ordinii publice 9i a bunelor moravuri. Nu se poate deroga prin
convenlii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseazd ordinea publicd sau de la
bunele moravuri. [R.A.: art. 5 C. civ. 1864]

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

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacd este insolvabil.

Art. lB. Renuntarea la drept. Renuntarea la un drept nu se prezumd.

Legislalie conexi: ) aft. 408-409 CPC; ) art. 38 din Codul muncii, republicat (M. Of. nr. 345 din
18 mai 2011).

Art. 14. Buna-credinld. (1) Orice persoand fizicd sau persoand juridicd trebuie sd igi
exercite drepturile gi se igi execute obligaliile civile cu bund-credinld, in acord cu ordinea
publicd gi bunele moravuri.

(2) Buna-credinld se prezumd pAnd la proba contrard. [R.A.: art. 970 atin. (1) gi ari. 1899
alin. (2) C. civ. 18641

Legislatie conexd: > art. 57 C. Rom.; ) art. 12 CPC.

Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vdtdma sau
pdgubi pe altul ori intr-un mod excesiv gi nerezonabil, contrar bunei-credin!e. [R.A.: art. 3 din
Decretul nr. 31/19541

Legislatie conexd: art. 17 CEDO.

Art. 16. Vinovdlia. (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, persoana rdspunde numai
pentru faptele sale sdvArgite cu intentie sau din culpd.

(2) Fapta este sdvdrgitd cu intentie cdnd autorul prevede rezultatul faptei sale gi fie urmdregte
producerea lui prin intermediul faptei, fie, degi nu il urmdregte, acceptd posibilitatea producerii
acestui rezultat.
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(3) Fapta este savargite din culpd cand autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu il
acceptd, socotind fdrd temei cd nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, degi trebuia
sd il prevadd. Culpa este gravd atunci cdnd autorul a aclionat cu o neglijenld sau imprudenld
pe care nici persoana cea mai lipsitd de dibdcie nu ar fi manifestat-o fald de propriile interese.

(4) Atunci cAnd legea condilioneazd efectele juridice ale unei fapte de sdvArgirea sa din

culpd, condilia este indeplinitd gi dacd fapta a fost sdvArgitd cu intentie.

Art. 17. Eroarea comund gi invincibild. (1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai

multe drepturi decAt are el insugi.
(2) Cu toate acestea, cAnd cineva, impSftdgind o credintd comund gi invincibild, a considerat

cd o persoand are un anumit drept sau o anumitd calitate juridicd, instanla judecdtoreascd,

!indnd seama de imprejurdri, va putea hotdri cd actul incheiat in aceastd stare va produce, fald
de cel aflat in eroare, aceleagi efecte ca gi cAnd ar fi valabil, afard de cazul in care desfiinlarea
lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.

(3) Eroarea comund gi invincibild nu se prezume.
(4) Dispoziliile prezentului afticol nu sunt aplicabile in materie de carte funciard gi nici in alte

materii in care legea reglementeazd un sistem de publicitate. [R.A.: art. 7 din Legea nr. 119/1996]

Capitolul lV. Publicitatea drepturilor,
a actelor gi a faptelor juridice

Art. 18. Obiectul publicitdlii gi modalitalile de realizare. (1) Drepturile, actele gifaptele
privitoare la starea gi capacitatea persoanelor, cele in legdturd cu bunurile care aparlin acestora,
precum gi orice alte raporturi juridice sunt supuse publicitdlii in cazurile expres prevdzute de lege.

(2) Publicitatea se realizeazdprin caftea funciard, Arhiva Electronicd de Garanlii Reale

Mobiliare, denumitd in cuprinsul prezentului cod gi arhivd, prin registrul come(ului, precum 9i
prin alte forme de publicitate prevdzute de lege. [R.A.: art. 38 din Legea nr. 7/1996]

Legislalie conexd: Legea nr. 7/1996 a cadastrului gi publicitSlii imobiliare, republicatd (M. Of. nr. 720

din 24 septembrie 2015).

Art. 19. Condiliile de publicitate. (1) Procedura gicondiliile de publicitate se stabilesc
prin lege.

(2) indeplinirea formalitdlii de publicitate poate fi cerutd de orice persoand, chiar dacd este
lipsitd de capacitatea de exerciliu.

(3) Orice renunlare sau restrAngere a dreptului de a indeplini o formalitate de publicitate,
precum 9i orice clauz6. penald sau altd sancliune stipulatd pentru a impiedica exercitarea
acestui drept sunt considerate nescrise.

(4) Nimeni nu poate invoca faptul cd nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicitdlii,
dacd formalitatea de publicitate a fost legal indeplinitd.

Legea de aplicare: Art. 81. Existenla unui litigiu sau inscrierea lui in registrele publice prevdzute de
lege nu impiedice efectuarea lormalitdlilor de publicitate.

Legislalie conexS: ) Legea nr. 7/1996 a cadastrului 9i publicit5lii imobiliare, republicatd (M. Of . nr. 720
din 24 septembrie 2015); ) O.G. nr. 89/2000 privind unele mesuri pentru autorizarea operatorilor gi

efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronicd de Garanlii Reale Mobiliare (M. Of . nr. 423 din 1 septembrie
2000).

Art. 20. Efectele publicitdlii. (1) Publicitatea asigurd opozabilitatea dreptului, actului,
faptului, precum gi a oricdrui alt raport juridic supus publicitdlii, stabilegte rangul acestora gi,

dacd lepea prevede in mod expres, condilioneazd constituirea sau efectele lor juridice.
(2) lntre pdrli sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, dupi caz, drepturile, actele

sau faptele juridice, precum gi orice alte rapofturi juridice produc efecte depline, chiar dacd nu

au fost indeplinite formalitdlile de publicitate, afard de cazul in care prin lege se dispune altfel.
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(3) Publicitatea nu valideazi dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate. Cu toate
acestea, in cazurile gi condiliile expres prevdzute de lege, ea poate produce efecte achizitive
in favoarea tertilor dobAnditori de bund-credintd.

(4) Publicititea nu intrerupe cursul prescripliei extinctive, afard de cazul in care prin lege
se dispune altfel.

Art.2l. Prezumtiile. (1) Dacd un drept, act sau fapt a fost inscris intr-un registru public,
se prez-umd cd el existd, cat timp nu a fost radiat sau modificat in conditiile legii.

(2)in cazul in care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumd cd el nu existd.

Art.22. Lipsa publicitdlii. Sancliuni. (1) Dacd formalitatea de publicitate nu a fost realizald,,
iar aceasta nu era prevdzutd de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte
raporturi juridice supuse publicitdtii sunt inopozabile terlilor, afard de cazul in care se dovedegte
cd acegtia le-au cunoscut pe altd cale.

(2) Atunci cAnd legea prevede cd simpla cunoagtere de fapt nu suplinegte lipsa de publicitate,
absenta acesteia poate fi invocatd de orice persoand interesatd, inclusiv de terlul care a
cunosc^ut, pe altd cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicitdlii.

(3) in toate cazurile insd, simpla cunoagtere a Oieptului, actului, faptului sau raportuluijuridic
nu suplinegte lipsa de publicitate fald de alte persoane decAt tertul care, in fapt, le-a cunoscut.

Art. 28. Goncursul dintre lormele de publicitate. Dacd un drept, act, fapt sau orice
raport juridic este supus in acelagi timp unor formalitdli de publicitate diferite, neefectuarea
unei cerinte de publicitate nu este acoperitd de indeplinirea alteia.

Atl.24. Consultarea registrelor publice. Orice persoand, chiarfara a justifica un interes,
poate, in condiliile legii, sd consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o
anumitd situatie juridica gi sd oblind extrase sau copii certificate de pe acestea. [R.A.: ar-t.4t
din Legea nr. 7/19961


