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Art. 55. Descoperirea certificatului de deces. Orice persoană interesată
poate cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se
descoperă certificatul de deces al celui declarat mort.
Art. 56. Plata făcută moştenitorilor aparenţi. Plata făcută moştenitorilor legali
sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte,
este valabilă şi liberatorie, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de
stare civilă a menţiunii privitoare la deces, cu excepţia cazului în care cel care a
făcut plata a cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viaţă.
Art. 57. Drepturile moştenitorului aparent. Moştenitorul aparent care află că
persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viaţă
păstrează posesia bunurilor şi dobândeşte fructele acestora, cât timp cel reapărut
nu solicită restituirea lor.

Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane
şi drepturilor ei inerente
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
Art. 58. Drepturi ale personalităţii. (1) Orice persoană are 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.
(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile.
Legea de aplicare: Art. 13. (1) Drepturile personalităţii sunt supuse legii în vigoare la
data exercitării lor. (2) Orice atingere adusă drepturilor personalităţii este supusă legii în
vigoare la data săvârşirii acesteia.
Legislaţie conexă: u Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamen
tale, Roma, 1950, ratificată prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994);
u Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948; u Carta socială europeană din 18 octombrie
1961; u Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional
privitor la drepturile economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 1966; u Convenţia
referitoare la protecţia persoanelor în privinţa tratamentului automatizat al datelor cu
caracter personal din 28 ianuarie 1981; u Convenţia pentru protecţia drepturilor omului
şi demnităţii fiinţei umane privitoare la aplicarea biologiei şi medicinei, [„Convenţia asupra
drepturilor omului şi biomedicinei”], adoptată la 4 aprilie 1997 la Oviedo (Spania), ratificată
de România prin Legea nr. 17/2001 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia
drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei,
Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997,
şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi
a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea
clonării fiinţelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998 (M. Of. nr. 103 din 28 februarie
2001); ► Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului
şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul
de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, ratificat
prin Legea nr. 9/2016 (M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016).
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Art. 59. Atributele de identificare. Orice persoană are dreptul la nume, la
domiciliu, la reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobândite în condiţiile legii.
Legislaţie conexă: u Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (republicată
în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012); u O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (republicată în M. Of. nr. 719 din
12 octombrie 2011).

Art. 60. Dreptul de a dispune de sine însuşi. Persoana fizică are dreptul
să dispună de sine însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea
publică sau bunele moravuri.
Legislaţie conexă: art. 26 alin. (2) C. Rom.

Secţiunea a 2‑a. Drepturile la viaţă, la sănătate
şi la integritate ale persoanei fizice
Art. 61. Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane. (1) Viaţa, sănătatea
şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod
egal de lege.
(2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic
al societăţii sau al ştiinţei.
Legislaţie conexă: art. 22 alin. (1) C. Rom.

Art. 62. Interzicerea practicii eugenice. (1) Nimeni nu poate aduce atingere
speciei umane.
(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea
selecţiei persoanelor.
Legislaţie conexă: art. 3 alin. (2) lit. b) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene (J.O. C 202 din 7 iunie 2016).

Art. 63. Intervenţiile asupra caracterelor genetice. (1) Sunt interzise orice
intervenţii medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea
descendenţei persoanei, cu excepţia celor care privesc prevenirea şi tratamentul
maladiilor genetice.
(2) Este interzisă orice intervenţie având drept scop crearea unei fiinţe umane
genetic identice unei alte fiinţe umane vii sau moarte, precum şi crearea de embrioni
umani în scopuri de cercetare.
(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este admisă
pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare
grave legate de sexul acestuia.
Legislaţie conexă: art. 3 alin. (2) lit. d) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene (J.O. C 202 din 7 iunie 2016).

Art. 64. Inviolabilitatea corpului uman. (1) Corpul uman este inviolabil.
(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică şi psihică. Nu se poate
aduce atingere integrităţii fiinţei umane decât în cazurile şi în condiţiile expres şi
limitativ prevăzute de lege.
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Art. 65. Examenul caracteristicilor genetice. (1) Examenul caracteristicilor
genetice ale unei persoane nu poate fi întreprins decât în scopuri medicale sau de
cercetare ştiinţifică, efectuate în condiţiile legii.
(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi
efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, după caz, sau
în scopuri medicale ori de cercetare ştiinţifică, efectuate în condiţiile legii.
Art. 66. Interzicerea unor acte patrimoniale. 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.
Legislaţie conexă: u art. 3 alin. (2) lit. c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene (J.O. C 202 din 7 iunie 2016); u art. 144 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015); ► art. 21‑22
din Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a
demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de
organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, ratificat
prin Legea nr. 9/2016 (M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016).

Art. 67. Intervenţiile medicale asupra unei persoane. Nicio persoană nu poate
fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în
scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile
expres şi limitativ prevăzute de lege.
Art. 68. Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă. (1) Prelevarea şi
transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatori în viaţă se
fac exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil
şi expres al acestora şi numai după ce au fost informaţi, în prealabil, asupra riscurilor
intervenţiei. În toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimţământului dat,
până în momentul prelevării.
(2) Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la
minori, precum şi de la persoanele aflate în viaţă, lipsite de discernământ din cauza
unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr‑un alt motiv similar, în
afara cazurilor expres prevăzute de lege.
Legislaţie conexă: ► art. 144‑145 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015); ► art. 9‑15 din Protocolul adiţional
la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane
faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de
origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, ratificat prin Legea nr. 9/2016
(M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2016).

Art. 69. Sesizarea instanţei judecătoreşti. La cererea persoanei interesate,
instanţa poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să
înceteze orice atingere ilicită adusă integrităţii corpului uman, precum şi pentru a
dispune repararea, în condiţiile prevăzute la art. 252‑256, a daunelor materiale şi
morale suferite.
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Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private
şi al demnităţii persoanei umane
Art. 70. Dreptul la libera exprimare. (1) Orice persoană are dreptul la libera
exprimare.
(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele
prevăzute la art. 75.
Legislaţie conexă: u art. 10 CEDO; u art. 30 C. Rom.

Art. 71. Dreptul la viaţa privată. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea
vieţii sale private.
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de
familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său
ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei,
manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din
viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor
prevăzute la art. 75.
Legislaţie conexă: u art. 8 CEDO; u art. 26 C. Rom.; ► art. 90 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată (M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018);
u art. 33 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual (M. Of. nr. 174 din 11 martie 2011).

Art. 72. Dreptul la demnitate. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea
demnităţii sale.
(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără
consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
Art. 73. Dreptul la propria imagine. (1) Orice persoană are dreptul la propria
imagine.
(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să
împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau,
după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.
Legislaţie conexă: ► art. 89 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, republicată (M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018); u art. 34 şi urm. din Decizia Con
siliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual (M. Of. nr. 174 din 11 martie 2011).

Art. 74. Atingeri aduse vieţii private. Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75,
pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui
obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace
tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într‑un spaţiu
privat, fără acordul acesteia;
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d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul
celui care îl ocupă în mod legal;
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile
prevăzute expres de lege;
f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale
privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;
g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament
în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind
starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe
în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul
persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei
sau al persoanelor îndreptăţite;
h) utilizarea, cu rea‑credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o
altă persoană;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente
personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de
telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei
căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.
Art. 75. Limite. (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această
secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele interna
ţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună‑credinţă şi cu
respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu
constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.
Legislaţie conexă: u art. 17 CEDO; u art. 57 C. Rom.; u art. 31 din Decizia Consiliului
Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual (M. Of. nr. 174 din 11 martie 2011).

Art. 76. Prezumţia de consimţământ. Când însuşi cel la care se referă o
informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane
juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării
publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar
un acord scris.
Legea de aplicare: Art. 14. Dispoziţiile art. 76 din Codul civil nu se aplică în cazul în
care punerea la dispoziţie a informaţiei sau a materialului s‑a făcut anterior datei intrării
în vigoare a Codului civil, chiar dacă utilizarea informaţiei ori a materialului se realizează
după această dată.

Art. 77. Prelucrarea datelor personale. Orice prelucrare a datelor cu caracter
personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile
şi condiţiile prevăzute de legea specială.
Legislaţie conexă: u Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automa
tizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată
de România prin Legea nr. 682/2001 (M. Of. nr. 830 din 21 decembrie 2001); u art. 8 din
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (J.O. C 202 din 7 iunie 2016); u Legea
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nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice (M. Of. nr. 1101 din 25 noiembrie 2004); ► art. 267
din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010); ► art. 154 alin. (8)
CPC; ► Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind
protecţia datelor) (J.O. L 119 din 4 mai 2016).

Secţiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei
şi după decesul său
Art. 78. Respectul datorat persoanei decedate. Persoanei decedate i se
datorează respect cu privire la memoria sa, precum şi cu privire la corpul său.
Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa
persoanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 79. Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate. Memoria
persoanei decedate este protejată în aceleaşi condiţii ca şi imaginea şi reputaţia
persoanei aflate în viaţă.
Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa
persoanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 80. Respectarea voinţei persoanei decedate. (1) Orice persoană poate
determina felul propriilor funeralii şi poate dispune cu privire la corpul său după
moarte. În cazul celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu sau al celor cu capacitate
de exerciţiu restrânsă este necesar şi consimţământul scris al părinţilor sau, după
caz, al tutorelui.
(2) În lipsa unei opţiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în
ordine, voinţa soţului, părinţilor, descendenţilor, rudelor în linie colaterală până la
al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziţia
primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti
în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ţine seama de
apartenenţa confesională a persoanei decedate.
Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa
persoanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 81. Prelevarea de la persoanele decedate. Prelevarea de organe, ţe
suturi şi celule umane, în scop terapeutic sau ştiinţific, de la persoanele decedate
se efectuează numai în condiţiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în
timpul vieţii, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber,
prealabil şi expres dat, în ordine, de soţul supravieţuitor, de părinţi, de descendenţi
ori, în sfârşit, de rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa
persoanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.
Legislaţie conexă: ► art. 147 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015); ► art. 16‑19 din Protocolul adiţional la
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Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă
de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine
umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, ratificat prin Legea nr. 9/2016 (M. Of.
nr. 62 din 28 ianuarie 2016).

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice
Secţiunea 1. Numele
Art. 82. Dreptul la nume. Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau
dobândit, potrivit legii. [R.A.: art. 12 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954]
Art. 83. Structura numelui. Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.

[R.A.: art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 84. Dobândirea numelui. (1) Numele de familie se dobândeşte prin
efectul filiaţiei şi poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile, în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de
naştere. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor
indecente, ridicole şi a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi
bunele moravuri ori interesele copilului, după caz.
(3) Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi,
precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea
acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziţia
primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti
în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s‑a constatat părăsirea
lui, în condiţiile legii speciale.
Legislaţie conexă: art. 15 şi urm. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă (republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Art. 85. Schimbarea numelui pe cale administrativă. Cetăţenii români pot
obţine, în condiţiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie
şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. [R.A.: art. 12 alin. (3) din Decretul
nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale admi
nistrativă a numelor persoanelor fizice (M. Of. nr. 68 din 2 februarie 2003).

Secţiunea a 2‑a. Domiciliul şi reşedinţa
Art. 86. Dreptul la domiciliu şi reşedinţă. (1) Cetăţenii români au dreptul să
îşi stabilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau
în străinătate, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege.
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în
acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi atunci când
deţine mai multe locuinţe.
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Legislaţie conexă: u art. 25 C. Rom.; u art. 26 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719
din 12 octombrie 2011).

Art. 87. Domiciliul. Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor
şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală.
[R.A.: art. 13 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 27 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din
12 octombrie 2011).

Art. 88. Reşedinţa. Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa
secundară.
Legislaţie conexă: art. 30 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011).

Art. 89. Stabilirea şi schimbarea domiciliului. (1) Stabilirea sau schimbarea
domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale.
(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel
care ocupă sau se mută într‑un anumit loc a făcut‑o cu intenţia de a avea acolo
locuinţa principală.
(3) Dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele admi
nistrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa
acestor declaraţii, din orice alte împrejurări de fapt.
Legislaţie conexă: art. 26 şi urm. din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12
octombrie 2011).

Art. 90. Prezumţia de domiciliu. (1) Reşedinţa va fi considerată domiciliu
când acesta nu este cunoscut.
(2) În lipsă de reşedinţă, persoana fizică este considerată că domiciliază la locul
ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaşte, la locul unde acea persoană
se găseşte.
Art. 91. Dovada. (1) Dovada domiciliului şi a reşedinţei se face cu menţiunile
cuprinse în cartea de identitate.
(2) În lipsa acestor menţiuni ori atunci când acestea nu corespund realităţii,
stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reşedinţei nu va putea fi opusă altor
persoane.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reşedinţa a
fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune.
Legislaţie conexă: art. 28 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011).

Art. 92. Domiciliul minorului şi al celui pus sub interdicţie judecătorească. (1)
Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile
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prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte
în mod statornic.
(2) În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei
va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându‑i pe părinţi, precum şi pe
copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele
copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat
că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic.
(3) Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi
la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora. De
asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.
(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori
în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei puse sub interdicţie
judecătorească este la reprezentantul legal. [R.A.: art. 14 din Decretul nr. 31/1954]
Legislaţie conexă: art. 27 alin. (2) şi (4) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12
octombrie 2011).

Art. 93. Cazuri speciale. Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv,
de ocrotirea părinţilor săi şi supus unor măsuri de protecţie specială, în cazurile
prevăzute de lege, se află la instituţia, la familia sau la persoanele cărora le‑a fost
dat în plasament.
Legislaţie conexă: art. 63 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată (M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

Art. 94. Domiciliul persoanei puse sub curatelă. În cazul în care s‑a instituit
o curatelă asupra bunurilor celui care a dispărut, acesta are domiciliul la curator,
în măsura în care acesta este îndreptăţit să îl reprezinte. [R.A.: art. 15 alin. (1) din

Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 27 alin. (2) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12
octombrie 2011).

Art. 95. Domiciliul la curatorul special. Dacă a fost numit un curator special
pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemaţi la moştenire au domiciliul
la curator, în măsura în care acesta este îndreptăţit să îi reprezinte. [R.A.: art. 15
alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 96. Domiciliul profesional. Cel care exploatează o întreprindere are
domiciliul şi la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce priveşte obligaţiile patrimoniale
ce s‑au născut sau urmează a se executa în acel loc.
Art. 97. Domiciliul ales. (1) Părţile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu
în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligaţiilor născute din acel act.
(2) Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris.
Legislaţie conexă: O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români (republicată în M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011).
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Secţiunea a 3‑a. Actele de stare civilă
Art. 98. Starea civilă. Starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza,
în familie şi societate, prin calităţile strict personale care decurg din actele şi faptele
de stare civilă.
Art. 99. Dovada stării civile. (1) Starea civilă se dovedeşte prin actele de naşte
re, căsătorie şi deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum şi
prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.
(2) Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice şi fac dovada, până la înscrie
rea în fals, pentru ceea ce reprezintă constatările personale ale ofiţerului de stare
civilă şi, până la proba contrară, pentru celelalte menţiuni.
(3) Hotărârea judecătorească dată cu privire la starea civilă a unei persoane
este opozabilă oricărei alte persoane cât timp printr‑o nouă hotărâre nu s‑a stabilit
contrariul.
(4) Dacă printr‑o hotărâre judecătorească s‑a stabilit o anumită stare civilă a unei
persoane, iar printr‑o hotărâre judecătorească ulterioară este admisă o acţiune prin
care s‑a contestat starea civilă astfel stabilită, prima hotărâre îşi pierde efectele la
data rămânerii definitive a celei de a doua hotărâri. [R.A.: art. 22 din Decretul nr. 31/1954
şi art. 14 din Legea nr. 119/1996]

Legislaţie conexă: art. 12 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
(republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Art. 100. Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de
stare civilă. (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi
a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti definitive.
(2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea
acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul dispoziţiei pri
marului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.
(3) Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare, completare
sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost formulată şi o acţiune de
modificare a stării civile, admisă printr‑o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
(4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea sau
modificarea unui act de stare civilă, precum şi înregistrarea făcută în temeiul unei
asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp printr‑o nouă
hotărâre nu s‑a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s‑a dispus rectificarea
unui act de stare civilă, precum şi înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile
oricărei persoane până la proba contrară. [R.A.: art. 23 din Decretul nr. 31/1954 şi art. 15
din Legea nr. 119/1996]

Legislaţie conexă: art. 57 şi urm. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă (republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Art. 101. Înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă. Anularea, com
pletarea, modificarea şi rectificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni
înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă ori, după

