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Titlu preliminar
Despre efectele ºi aplicarea legilor în general

Art. 1. Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroac-
tivã (C. civ. 1589, 1911).

Constituþia României

Art. 15. […] (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii penale
mai favorabile.
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1. Textul art. 1 C. civ. ºi forma consti-
tuþionalizatã a acestuia (art. 15)
conþin douã reguli fundamentale de
drept intertemporal. Prima impune
neretroactivitatea legii civile noi,
în sensul cã trecutul juridic (facta
praeterita) scapã acþiunii acestei
legi. A doua circumscrie aplicarea
legii civile noi în accepþiunea cã
viitorul juridic, cãruia au a-i cores-
punde situaþiile juridice pendinte –
facta pendentia – ºi efectele
viitoare ale raporturilor juridice tre-
cute – facta futura –, este guvernat
numai de legea civilã nouã (legea
nu dispune decât pentru viitor). Prin
excepþie, cu privire la anumite
situaþii juridice pendinte este admi-
sã supravieþuirea (ultraactivitatea)
legii civile vechi, care înseamnã o
limitare vremelnicã a abrogãrii ei
(Eliescu M., p. 90, 91; Boroi G.,
p. 18, 26).

A. Neretroactivitatea legii civile
noi

10. Consideraþii generale

2. „Retroactivitatea este cel mai
mare atentat pe care legea poate
sã-l sãvârºeascã”. „Retroactivitatea
ridicã legii caracterul sãu, iar legea
care are caracter retroactiv nu este

lege” (Constant B., Discurs asupra
legii presei – fragmente reproduse
de Alexandresco D., t. I, p. 78-80).

3. Dreptul românesc exclude retro-
activitatea ºi impune neretroacti-
vitatea pentru toate categoriile de
acte normative, cu excepþia celor
de o forþã juridicã egalã Constituþiei
(Boroi G., p. 19).

4. Doctrina clasicã a propus mai
multe sisteme pentru determinarea
noþiunii de retroactivitate (Eliescu
M., p. 85-89; Boroi G., p. 20, pct. 1
subsol). În doctrina modernã s-a
impus criteriul care deosebeºte între
trecutul propriu-zis (facta praeterita)
ºi acel prezent ºi viitor care stau în
intimã legãturã cu trecutul (facta
pendentia, facta futura).

5. Legea nouã este retroactivã dacã
reglementeazã fapte constitutive,
modificatoare sau extinctive de
situaþii juridice consumate sub im-
periul legii vechi, precum ºi efec-
tele ce ele le-au produs sub imperiul
acestei legi – facta praeterita
(Eliescu M., p. 90; Boroi G., p. 20).

6. Regula neretroactivitãþii este
egal aplicabilã fie cã legea nouã
suprimã un mod de formare, modifi-
care sau stingere, fie cã sporeºte
condiþiile necesare pentru formarea,
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modificarea sau stingerea unei
situaþii juridice, fie cã schimbã aces-
te condiþii (Eliescu M., p. 93).

7. Pozitiv sau negativ, faptele gene-
ratoare sau extinctive de situaþii
juridice rãmân guvernate de tem-
pus regit actum (Eliescu M., p. 94).

8. Legea nouã nu poate atribui unui
fapt trecut efecte pe care acesta nu
le putea produce sub imperiul legii
vechi (Eliescu M., p. 94).

9. Legea nouã nu va putea, fãrã a fi
retroactivã, sã socoteascã instituþia
juridicã nou creatã ca fiind nãscutã
din fapte anterioare intrãrii sale în
vigoare (Eliescu M., p. 95).

10. În cazul în care legea nouã
suprimã o instituþie juridicã, ea se
va aplica numai efectelor viitoare,
nu ºi efectelor deja produse (sub
imperiul legii vechi) ale instituþiei
abrogate (Boroi G., p. 97).

20. Practicã judiciarã rezumatã ºi
soluþii admise în doctrinã

11. Validitatea ºi nulitatea actelor
juridice sunt supuse legii în vigoare
în momentul încheierii actului –
tempus regit actum (Hamangiu C.
º.a., vol. I, p. 75, 76; Eliescu M.,
p. 91, 92; Boroi G., p. 21).

12. Dacã legea nouã suprimã un caz
de nulitate prevãzut, dar rãmas ne-
constatat sub imperiul legii vechi,
sancþiunea nulitãþii înceteazã
(C.S.J., s. civ., dec. nr. 14/1991, în
Dreptul nr. 2/1992, p. 92; Ionaºcu
T., Barasch E.A., în S.C.J. nr. 2/1966,
p. 223 ºi urm.).

13. Dovada unui act juridic este
cârmuitã de legea în vigoare în
momentul încheierii acestuia (Boroi
G., p. 21).

14. Legea nouã nu poate sã atingã
un drept real preexistent (Alexan-
dresco D., t. I, p. 95-97 ºi t. VI,
p. 50, 51).

15. Publicitatea imobiliarã cerutã
de legea nouã nu poate atinge
validitatea actului juridic încheiat
sub imperiul legii vechi ºi nesupus
publicitãþii (Hamangiu C. º.a.,
vol. I, p. 76).

16. Obligaþiile civile care derivã
dintr-un alt izvor decât voinþa pãr-
þilor, cum ar fi, de exemplu, acelea
nãscute dintr-un delict civil, sunt
guvernate de legea în vigoare când
fapta a fost sãvârºitã (Boroi G.,
p. 23).

17. Dreptul de a dobândi bunuri
prin cumpãrare (de exemplu, în
baza art. 7 din Legea nr. 85/1992
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sau potrivit art. 32 din Legea
nr. 360/2000) este un drept patri-
monial potestativ. Socotit a fi un
drept subiectiv atipic, el se bucurã
de protecþie juridicã la fel ca orice
drept subiectiv ºi poate fi valorificat
pe calea unei acþiuni principale sau
ca apãrare de fond. Dacã, sub
imperiul legii vechi, un asemenea
drept a fost transformat într-un act
de voinþã al titularului dreptului,
legea nouã nu îl poate atinge fãrã
a fi retroactivã [I.C.C.J., s. civ. ºi
de propr. int., dec. nr. 447/2005 ºi
nr. 669/2005, comentate de Perju P.,
în Dreptul nr. 12/2005, p. 249-252.
Autorul are în vedere ipoteza
vechiului text al art. 78 alin. (5) din
Legea nr. 303/2004, modificat prin
art. I pct. 93 din Legea nr. 247/2005,
materializatã în faptul cã titularul
dreptului potestativ abolit a cerut,
neîndoielnic ºi prin adeziune, cum-
pãrarea locuinþei de serviciu].

18. Într-o obligaþie condiþionalã
creditorul are, pendente conditione,
mai mult decât o expectativã. El
are un drept care, deºi imperfect
încã, totuºi nu poate fi atins de
legea nouã (Alexandresco D., t. I,
p. 78).

19. Succesiunea ab intestat este
guvernatã de legea în vigoare în

momentul deschiderii succesiunii
(Cas. I, 29 oct. 1890, Bul. 1890,
p. 1142; Boroi G., p. 23; Eliescu M.,
vol. I, p. 85, pct. 10).

20. Validitatea testamentului este
reglatã de legea în vigoare în mo-
mentul redactãrii sale, iar efectele
dispoziþiilor testamentare de legea
în vigoare în momentul deschiderii
succesiunii (Hamangiu C. º.a.,
vol. I, p. 78).

21. Legea nouã care suprimã o
prescripþie nu poate atinge prescrip-
þia deja împlinitã. Când legea nouã
mãreºte termenul de prescripþie, ea
nu se va putea aplica prescripþiilor
împlinite sub imperiul legii vechi,
dar se aplicã prescripþiilor în curs,
care nu se vor socoti împlinite decât
dacã s-au prelungit cât timp cere
legea nouã (Hamangiu C. º.a.,
vol. I, p. 80, 81; Boroi G., p. 22).
Când legea nouã scurteazã ter-
menul de prescripþie, sunt aplicabile
dispoziþiile art. 1911 C. civ., în
sensul cã prescripþiile în curs
(începute în legea veche) rãmân sub
imperiul exclusiv al acesteia
(Hamangiu C. º.a., vol. I, p. 81).

22. Norma prevãzutã de art. 1911
C. civ., privitã ca o derogare de la
dreptul comun, este aplicabilã
exclusiv conflictului ivit între Codul
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civil de la 1864 ºi legiuirile ante-
rioare lui, nu ºi altor succesiuni de
legi în timp (Mureºan M., p. 193).

23. Termenul nou de acceptare a
succesiunilor, redus de la 30 de ani
la 6 luni prin Decretul nr. 88/1951,
este aplicabil ºi succesiunilor ante-
rioare, dar curge de la data decre-
tului (a se vedea jurisprudenþa citatã
de Mureºan M., p. 194).

24. Termenul mai scurt, stabilit de
legea nouã, se va aplica în mãsura
în care prescripþia s-ar împlini dupã
intrarea în vigoare a legii noi (Boroi
G., p. 22). În schimb, neretroactivi-
tatea legii noi se opune a socoti cã
acest termen mai scurt s-a împlinit
sub imperiul legii vechi (Eliescu M.,
p. 102).

25. Întreruperea prescripþiei este
guvernatã de legea în vigoare când
intervine faptul întreruptiv, iar supri-
marea/crearea cauzei de suspendare
se produce numai la data intrãrii în
vigoare a legii noi (Boroi G., p. 23).

26. În cazul posesiilor începute înain-
te de adoptarea Legilor nr. 58/1974
ºi nr. 59/1974, prescripþia achizitivã
asupra terenurilor nu a fost întreruptã
prin intrarea în vigoare a acestor
legi, astfel cã, dupã abrogarea lor
prin Decretul-lege nr. 1/1989, pose-
sorii acestor terenuri pot solicita

instanþelor de judecatã sã constate
cã au dobândit dreptul de proprie-
tate asupra terenurilor respective
(I.C.C.J., S.U., dec. nr. IV/2006, în
M. Of. nr. 288 din 30 martie 2006
ºi în Dreptul nr. 7/2006, p. 228-231).

27. Termenul de prescripþie extincti-
vã stabilit de art. 520 C. proc. civ.
îºi are aplicare asupra prescripþiei
în curs, prevãzutã de fostul art. 561
C. proc. civ., dacã el se va împlini
dupã intrarea în vigoare a legii noi
(Boroi G., p. 22, pct. 5 subsol).

28. Divorþul prin consimþãmânt
mutual încuviinþat potrivit legii
vechi rãmâne valabil dacã o lege
nouã l-ar interzice (Hamangiu C.
º.a., vol. I, p. 76).

29. Conflictul de legi ivit cu privire
la sfera subiectelor de drept obli-
gate sã susþinã examenul de ca-
pacitate este guvernat de regula
neretroactivitãþii. Dispoziþiile refe-
ritoare la micºorarea duratei stagiu-
lui de la 3 ani la 1 an [art. 21 alin. (1)
din Legea nr. 303/2004, modificat
prin Legea nr. 247/2005] este de
imediatã aplicare (a se vedea
comentariul de Perju P., în Dreptul
nr. 11/2006, p. 226-251).  Ulte-
rior republicãrii legii, conþinutul
art. 21 alin. (1) se regãseºte în
art. 22 alin. (1).
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B. Aplicarea imediatã a legii civile
noi

10. Consideraþii generale

30. Legea nouã se aplicã de la data
intrãrii ei în vigoare, fãrã a fi retroac-
tivã – retro agere –, situaþiilor juri-
dice în curs de formare, modificare
sau stingere la aceastã datã – facta
pendentia –, situaþiilor juridice care
se vor naºte, se vor modifica ori
stinge dupã aceastã datã, precum
ºi efectelor viitoare ale raporturilor
juridice trecute – facta futura
(Eliescu M., p. 90, 97; Boroi G.,
p. 23). Aceastã regulã nu are o
consacrare legislativã, dar existenþa
ei este admisã unanim ca fiind un
principiu axiomatic (a se vedea
Eliescu M., Justificarea principiului
aplicãrii imediate, p. 98-100, 104).

31. Aplicarea imediatã a legii noi
nu trebuie confundatã cu neretroac-
tivitatea ºi nici supravieþuirea
(ultraactivitatea) legii vechi. Prima
are ca obiect faptele ºi efectele în
curs, a doua faptele în întregime
consumate în trecut, iar a treia
înseamnã o limitare vremelnicã a
abrogãrii legii vechi (Eliescu M.,
p. 98, 104).

32. Stãri juridice cu caracter per-
manent sunt situaþii juridice care se

formeazã (facta pendentia) sau îºi
produc efectele (facta futura) sub
imperiul a douã sau mai multor legi
succesive (Eliescu M., p. 85, 90, 97,
98). Asemenea stãri juridice (de
exemplu, starea de proprietate,
libertãþile umane, filiaþia, cãsãtoria,
adopþia etc.) pot fi îngrãdite, pentru
viitor, printr-o lege nouã ale cãrei
efecte sunt de imediatã aplicare
(Cantacuzino M., p. 27, 28). Exem-
pli gratia este citatã Legea din 20
aprilie 1932 prin care a fost supri-
matã incapacitatea femeii mãritate
(Eliescu M., p. 91). În jurisprudenþa
C.E.D.O., a se vedea Hotãrârea din
29 noiembrie 1991 (cauza Vermeiere
c. Belgiei), care, deºi a fost motiva-
tã prin invocarea interzicerii discri-
minãrii (art. 14 din Convenþie), re-
cunoaºte, implicit, cã legea nouã
care abrogã norma juridicã de
excludere a copiilor „naturali” de
la succesiunea bunicilor este de
imediatã aplicare. În speþã, imediata
aplicare a primit incidenþã asupra
unei succesiuni deschise anterior
abrogãrii (Berger V., p. 388, 389).

20. Practicã judiciarã rezumatã ºi
soluþii admise în doctrinã

33. Legile de drept public ºi cele
care intereseazã ordinea publicã
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sunt de imediatã aplicare. În mate-
ria dreptului civil sunt considerate
cã intereseazã ordinea publicã
dispoziþiile imperative privind
regimul proprietãþii, statutul juridic
civil ºi capacitatea civilã a persoa-
nelor (a se vedea jurisprudenþa
citatã de Hamangiu C. º.a., vol. I,
p. 87, 88).

34. Legea din 20 aprilie 1932 care
a suprimat incapacitatea femeii
mãritate a cuprins ºi ipoteza
femeilor mãritate înainte de noua
lege. În schimb, actele juridice
încheiate de o femeie mãritatã
înainte de promulgarea legii, fãrã
autorizare maritalã, cu nesocotirea
incapacitãþii ei, au rãmas, datoritã
neretroactivitãþii, anulabile (Eliescu
M., p. 91).

35. Statutul legal al cãsãtoriei sau
adopþiei este de imediatã aplicare,
pentru îndoitul motiv cã efectele
acestor instituþii, prezente ºi viitoa-
re, se nasc în puterea legii, iar
voinþa pãrþilor este fãrã putere în a
le înlãtura (a se vedea jurisprudenþa
citatã de Eliescu M., în Conflictul
legilor în timp, p. 107, pct. 70 ºi 71
subsol).

36. Dispoziþiile privind cercetarea
judecãtoreascã „a paternitãþii natu-
rale” cuprinse în Codul familiei din

1954 ºi în Decretul nr. 32/1954 au
fost de imediatã aplicare (a se
vedea jurisprudenþa citatã de
Eliescu M., în Conflictul legilor în
timp, p. 100, pct. 46 subsol).

37. Dispoziþiile legale imperative
sau prohibitive ale unei legi noi sunt
de imediatã aplicare (a se vedea
Eliescu M., p. 110 ºi jurisprudenþa
citatã de autor la p. 99, pct. 45
subsol). Cu toate acestea, în
materia efectelor contractelor,
dispoziþiile imperative ale legii noi
scapã regulii efectului imediat al
aplicãrii acesteia, dacã nu au fost
edictate dintr-un interes grav de
ordine publicã (Cantacuzino M.,
p. 28; Hamangiu C. º.a., vol. I,
p. 90).

38. Confirmarea sau ratificarea unui
contract anulabil, încheiat sub
imperiul legii vechi, este guvernatã
de legea nouã (Alexandresco D., t.
I, p. 114).

39. Termenele privitoare la prescrip-
þie împlinite pot fi modificate de
legea nouã (Eliescu M., p. 101;
Boroi G., p. 23, pct. 1 subsol).

40. Odatã cu intrarea în vigoare a
Legii nr. 10/2001, ca lege nouã, de
imediatã aplicare, rãmân fãrã
incidenþã dispoziþiile dreptului co-
mun privind revendicarea. Persoana
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îndreptãþitã se poate prevala de
acþiunea legii vechi (dreptul civil)
numai în cazul acþiunilor aflate în
curs de judecatã la data intrãrii în
vigoare a noii legi (a se vedea
jurisprudenþa C.S.J. comentatã de
Perju P., în Jurisprudenþã civilã co-
mentatã a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie ºi a altor instanþe jude-
cãtoreºti, Ed. C.H. Beck, Bucureºti,
2007, p. 68-70).

41. Modificãrile legislative aduse
Legii nr. 10/2001 ºi cuprinse în
Titlul I al Legii nr. 247/2005 vizeazã
efectele viitoare (facta futura) ale
unor raporturi juridice trecute. Fiind
imperative, iar dupã intensitatea ºi
puterea lor obligatorii, rezultã cã
sunt de imediatã aplicare (I.C.C.J.,
s. civ. ºi de propr. int., dec. nr. 8278
ºi nr. 9973/2005, nr. 623, nr. 642,
ºi nr. 1225/2006, comentate de
Perju P., în Dreptul nr. 11/2006,
p. 226-251).

42. Dispoziþiile art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 (introduse prin
O.U.G. nr. 184/2002) sunt incidente
ºi entitãþilor care au emis notificãri
sau au formulat cereri introductive
de instanþã anterior intrãrii în vigoa-
re a acestor modificãri (18 decem-
brie 2002). Soluþia se impune indi-
ferent dacã textul menþionat este

privit ca o normã interpretativã sau
caracterizat ca o dispoziþie a legii
noi. În primul caz, textul fiind
rezultatul unei interpretãri auten-
tice, se integreazã Legii nr. 10/2001
ºi, în condiþiile generale ale puterii
obligatorii a normelor juridice, are
aplicabilitate de la data intrãrii în
vigoare a legii interpretate. În al
doilea caz, apare indubitabil cã,
vizând satisfacerea unor interese de
ordin public, textul dã efecte unor
raporturi juridice trecute, aºa încât,
pentru unitate ºi obligativitate
generalã, este de imediatã aplicare
(I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 1765,
nr. 1769, nr. 1773, nr. 1777,
nr. 1781/2004, comentate de Perju
P., în Dreptul nr. 2/2005, p. 173, 176
ºi în B.C. nr. 2/2005, p. 89, 90).

43. Situaþia reglementatã în art. 35
din Legea nr. 33/1994 are în vedere
efectele nefinalizate dupã emiterea
actului de expropriere întemeiat pe
dispoziþiile legale anterioare, aºa
încât, cu privire la aceste efecte
nerealizate încã, acþioneazã dispo-
ziþiile legii noi (C.S.J., S.U., dec.
nr. VI/1999, în M. Of. nr. 636 din
27 decembrie 1999).

44. Contractele de credit bancar
încheiate anterior intrãrii în vigoare
a dispoziþiilor art. 79 alin. (2) din

Art. 1
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Legea nr. 58/1998 au, prin efectul
aplicãrii imediate a legii noi, carac-
ter de titlu executoriu. (I.C.C.J., S.U.,
dec. nr. XIII/2006, în M. Of. nr. 677
din 7 august 2006).  Legea nr. 58/
1998 privind activitatea bancarã a
fost abrogatã prin O.U.G. nr. 99/2006
privind instituþiile de credit ºi adec-
varea capitalului (M. Of. nr. 1027
din 27 decembrie 2006).

45. Dispoziþiile art. 46 alin. (1) din
Legea nr. 10/2001 (republicatã la 2
septembrie 2005) prevãd cã, în
cazul acþiunilor reale la care textul
se referã, aflate în curs la data intrã-
rii în vigoare a legii noi, recla-
mantul poate alege calea noii legi,
renunþând la judecatã sau soli-
citând suspendarea cauzei. Odatã
aleasã calea noii legi, aceasta este
de imediatã aplicare (a se vedea
jurisprudenþa comentatã de Perju P.,
în Dreptul nr. 5/2003, p. 193).

46. Nerespectarea termenului de 60
de zile prevãzut de art. 25 alin. (1)
din Legea nr. 10/2001 (republicatã
la 2 septembrie 2005) nu poate
atrage reactivarea dreptului comun
al revendicãrii exclus de art. 46 din
lege, privit ca normã a unei legi
noi de imediatã aplicare (I.C.C.J.,
s. civ., dec. nr. 3568/2004, în
Dreptul nr. 2/1995, p. 172, 173).

47. Obligaþia de întreþinere între
foºtii soþi a fost stabilitã, în speþã,
printr-o hotãrâre judecãtoreascã,
rãmasã definitivã anterior modifi-
cãrii art. 41 C. fam. prin Decretul
nr. 779/1966. Instanþa a apreciat cã
textul modificat, privit ca lege
nouã, este de imediatã aplicare ºi,
ca atare, obligaþia de întreþinere a
soþului divorþat este datoratã fostei
soþii potrivit noii legi. Doctrina a
criticat aceastã soluþie, cu motiva-
rea cã, în speþã, la data intrãrii în
vigoare a Decretului nr. 779/1996,
raporturile juridice dintre foºtii soþi
erau stinse, aºa încât regula apli-
cãrii imediate a legii noi a rãmas
inoperantã (Trib. jud. Mureº, dec.
civ. nr. 556/1969, cu notã de Pãtulea
V., în R.R.D. nr. 1/1970).

C. Supravieþuirea (ultraactivitatea)
legii civile vechi

48. Aplicarea imediatã a legii noi
constituie regula, iar supravieþuirea
legii vechi excepþia (Eliescu M.,
p. 96).

49. Privitor la situaþiile juridice
pendinte (facta pendentia) aplicãrii
legii noi, legiuitorul poate, prin dis-
poziþii temporare, numite tranzi-
torii, sã menþinã pentru câtva timp
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