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TITLUL PRELIMINAR
Despre legea civilă

 

Capitolul II. Aplicarea legii civile

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

(2) Actele i faptele juridice încheiate ori, după caz, săvâr ite sau produse 
înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât 
cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvâr irii ori 
producerii lor.
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(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de inefi cacitate la 
data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi  
considerate valabile ori, după caz, efi cace potrivit dispoziţiilor legii noi.

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

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

(6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile i efectelor viitoare ale 
situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea 
i capacitatea persoanelor, din căsătorie, fi liaţie, adopţie i obligaţia legală de 

întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, i 
din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în 
vigoare a legii noi.

LPA: art. 3-5. RA: art. 1 C. civ. 1864.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 1/2014 (M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 
2014), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în 
interesul legii, a admis recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere 
al Curţii de Apel Constanţa şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201, 
art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2512, art. 2513 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, a stabilit că:
„Prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite 
ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul 
nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de 
judecată, din ofi ciu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, 
indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011”.

 

Capitolul III. Interpretarea 
i efectele legii civile

 

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

Art. 11. Respectarea ordinii publice i a bunelor moravuri. Nu se poate 
deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează 
ordinea publică sau de la bunele moravuri.

RA: art. 5 C. civ. 1864.
 

Art. 13. Renunţarea la drept. Renunţarea la un drept nu se prezumă.

Art. 14. Buna-credinţă. (1) Orice persoană fi zică sau persoană juridică trebuie 
să î i exercite drepturile i să î i execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord 
cu ordinea publică i bunele moravuri.

Art. 10
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(2) Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară.
RA: art. 970 alin. (1) şi art. 1899 alin. (2) C. civ. 1864. 

Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate fi  exercitat în scopul de a vătăma 
sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv i nerezonabil, contrar bunei-credinţe.

RA: art. 3 din Decretul nr. 31/1954.
 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul I. Dispoziţii generale

 

Art. 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale i patrimonii de afectaţiune. (1) 
Orice persoană fi zică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care 
include toate drepturile i datoriile ce pot fi  evaluate în bani i aparţin acesteia.

(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în 
cazurile i condiţiile prevăzute de lege.

(3) Patrimoniile de afectaţiune sunt masele patrimoniale fi duciare, constituite 
potrivit dispoziţiilor titlului IV al cărţii a III-a, cele afectate exercitării unei profesii 
autorizate, precum i alte patrimonii determinate potrivit legii.

Art. 32. Transferul intrapatrimonial. (1) În caz de diviziune sau afectaţiune, 
transferul drepturilor i obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul 
aceluia i patrimoniu, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege i fără a 
prejudicia drepturile creditorilor asupra fi ecărei mase patrimoniale.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), transferul drepturilor i obligaţiilor 
dintr-o masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare.

Art. 33. Patrimoniul profesional individual. (1) Constituirea masei 
patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se 
stabile te prin actul încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă i de 
publicitate prevăzute de lege.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător i în cazul măririi sau 
mic orării patrimoniului profesional individual.

(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu 
dispoziţiile art. 1.941-1.948, dacă prin lege nu se dispune altfel.
 

Titlul IV. Persoana juridică

Art. 187. Elementele constitutive. Orice persoană juridică trebuie să aibă o 
organizare de sine stătătoare i un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit 
scop licit i moral, în acord cu interesul general.
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CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE
 

Titlul II. Căsătoria
 

Capitolul VI. Drepturile i obligaţiile 
patrimoniale ale soţilor

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Art. 312. Regimurile matrimoniale. (1) Viitorii soţi pot alege ca regim 
matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea 
convenţională.

(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispoziţiile 
prezentei secţiuni, dacă prin lege nu se prevede altfel.
 

Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale

Art. 339. Bunurile comune. Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii 
legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în 
devălmă ie ale soţilor.

RA: art. 30 alin. (1) C. fam.

Art. 340. Bunurile proprii. Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fi ecărui soţ:
a) bunurile dobândite prin mo tenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia 

cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi  comune;
b) bunurile de uz personal;
c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente 

ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;
d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale i 

asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele 

tiinţifi ce sau literare, schiţele i proiectele artistice, proiectele de invenţii i alte 
asemenea bunuri;

f) indemnizaţia de asigurare i despăgubirile pentru orice prejudiciu material 
sau moral adus unuia dintre soţi;

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, 
precum i bunul dobândit în schimbul acestora;

h) fructele bunurilor proprii.
LPA: art. 33. 

 

Art. 351. Datoriile comune ale soţilor. Soţii răspund cu bunurile comune 
pentru:

Art. 312
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a) obligaţiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea 
bunurilor comune;

b) obligaţiile pe care le-au contractat împreună;
c) obligaţiile asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor 

obi nuite ale căsătoriei;
d) repararea prejudiciului cauzat prin însu irea, de către unul dintre soţi, a 

bunurilor aparţinând unui terţ, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile 
comune ale soţilor.

LPA: art. 35. 

Art. 352. Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune. (1) În măsura în 
care obligaţiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor comune, soţii 
răspund solidar, cu bunurile proprii. În acest caz, cel care a plătit datoria comună 
se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce 
i-ar reveni din comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plăţii datoriei.

(2) Soţul care a plătit datoria comună în condiţiile alin. (1) are un drept de 
retenţie asupra bunurilor celuilalt soţ până la acoperirea integrală a creanţelor pe 
care acesta i le datorează.

Art. 353. Urmărirea bunurilor comune. (1) Bunurile comune nu pot fi  urmărite 
de creditorii personali ai unuia dintre soţi.

(2) Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, 
creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura 
necesară pentru acoperirea creanţei sale.

(3) Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii.
 

Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale

 

Art. 367. Obiectul convenţiei matrimoniale. În cazul în care se adoptă 
comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai 
multe dintre următoarele aspecte:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a 
datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia 
bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) i c);

b) restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în 
convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute 
înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 351 lit. c);

c) obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de 
administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se afl ă în imposibilitate de a- i 
exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur 
actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în 
natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului 
net al comunităţii;

e) modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.



11 Codul civil 
 

Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial

§1. Modifi carea convenţională

Art. 369. Condiţii. (1) După cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot, 
ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim 
matrimonial ori să îl modifi ce, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru 
încheierea convenţiilor matrimoniale.

(2) Dispoziţiile art. 291, 334, 335 i 361 sunt aplicabile în mod corespunzător.
(3) Creditorii prejudiciaţi prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial 

pot formula acţiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost 
îndeplinite formalităţile de publicitate sau, după caz, de când au luat cuno tinţă mai 
înainte de aceste împrejurări pe altă cale.

(4) Creditorii prevăzuţi la alin. (3) pot invoca oricând, pe cale de excepţie, 
inopozabilitatea modifi cării sau lichidării regimului matrimonial făcute în frauda 
intereselor lor.
 

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI[1]

Titlul I. Bunurile i drepturile reale în general

Capitolul I. Despre bunuri în general

Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor

Art. 535. Noţiune. Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care 
constituie obiectul unui drept patrimonial.

Art. 536. Bunurile mobile i imobile. Bunurile sunt mobile sau imobile.
RA: art. 461 C. civ. 1864.

Art. 537. Bunurile imobile. Sunt imobile terenurile, izvoarele i cursurile de 
apă, plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile i orice alte lucrări fi xate în pământ 
cu caracter permanent, platformele i alte instalaţii de exploatare a resurselor 
submarine situate pe platoul continental, precum i tot ceea ce, în mod natural sau 
artifi cial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.

RA: art. 462, art. 463, art. 464, art. 465 alin. (1), art. 467, art. 468, art. 470, art. 471 C. civ. 1864.

Art. 538. Bunurile care rămân sau devin imobile. (1) Rămân bunuri imobile 
materialele separate în mod provizoriu de un imobil, pentru a fi  din nou întrebuinţate, 

[1]  Dispoziţiile tranzitorii i de punere în aplicare a cărţii a III-a sunt cuprinse în art. 55-821 din 
Legea nr. 71/2011.

Art. 369
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atât timp cât sunt păstrate în aceea i formă, precum i părţile integrante ale unui imobil 
care sunt temporar deta ate de acesta, dacă sunt destinate spre a fi  reintegrate.

(2) Materialele aduse pentru a fi  întrebuinţate în locul celor vechi devin bunuri 
imobile din momentul în care au dobândit această destinaţie.

RA: art. 469 C. civ. 1864.

Art. 539. Bunurile mobile. (1) Bunurile pe care legea nu le consideră imobile 
sunt bunuri mobile.

(2) Sunt bunuri mobile i undele electromagnetice sau asimilate acestora, 
precum i energia de orice fel produse, captate i transmise, în condiţiile legii, de 
orice persoană i puse în serviciul său, indiferent de natura mobiliară sau imobiliară 
a sursei acestora.

RA: art. 472, art. 473 şi art. 474 C. civ. 1864.

Art. 540. Bunurile mobile prin anticipaţie. (1) Bogăţiile de orice natură ale 
solului i subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile i construcţiile încorporate 
în sol devin mobile prin anticipaţie, atunci când, prin voinţa părţilor, sunt privite în 
natura lor individuală în vederea deta ării lor.

(2) Pentru opozabilitate faţă de terţi, este necesară notarea în cartea funciară.
RA: art. 465 şi art. 466 C. civ. 1864.

Art. 541. Universalitatea de fapt. (1) Constituie o universalitate de fapt 
ansamblul bunurilor care aparţin aceleia i persoane i au o destinaţie comună 
stabilită prin voinţa acesteia sau prin lege.

(2) Bunurile care alcătuiesc universalitatea de fapt pot, împreună sau separat, 
să facă obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte.

Art. 542. Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor. (1) 
Dacă nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile i 
drepturile reale asupra acestora.

(2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, în limitele prevăzute de lege, 
regulilor referitoare la bunurile mobile.

RA: art. 471 şi art. 474 C. civ. 1864.

Art. 543. Bunurile fungibile i bunurile nefungibile. (1) Bunurile sunt 
fungibile sau nefungibile.

(2) Sunt fungibile bunurile determinabile după număr, măsură sau greutate, 
astfel încât pot fi  înlocuite unele prin altele în executarea unei obligaţii.

(3) Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi  considerat ca nefungibil.

Art. 544. Bunurile consumptibile i bunurile neconsumptibile. (1) Bunurile 
sunt consumptibile sau neconsumptibile.

(2) Sunt consumptibile bunurile mobile a căror întrebuinţare obi nuită implică 
înstrăinarea sau consumarea substanţei.

(3) Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil dacă, prin 
act juridic, i se schimbă întrebuinţarea.

Art. 545. Bunurile divizibile i bunurile indivizibile. (1) Bunurile sunt divizibile 
sau indivizibile.
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(2) Bunurile care nu pot fi  împărţite în natură fără a li se schimba destinaţia sunt 
bunuri indivizibile.

(3) Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi  considerat indivizibil.

Art. 546. Bunurile principale i bunurile accesorii. (1) Bunul care a 
fost destinat, în mod stabil i exclusiv, întrebuinţării economice a altui bun este 
accesoriu atât timp cât satisface această utilizare.

(2) Destinaţia comună poate să fi e stabilită numai de proprietarul ambelor 
bunuri.

(3) Dacă nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmează situaţia juridică a 
bunului principal, inclusiv în caz de înstrăinare sau de grevare a bunului principal.

(4) Încetarea calităţii de bun accesoriu nu poate fi  însă opusă unui terţ care a 
dobândit anterior drepturi privitoare la bunul principal.

(5) Separarea temporară a unui bun accesoriu de bunul principal nu îi înlătură 
această calitate.

(6) Drepturile unui terţ privitoare la un bun nu pot fi  încălcate prin transformarea 
acestuia în bun accesoriu.

Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor

Art. 547. Produsele bunurilor. Produsele bunurilor sunt fructele i productele.

Art. 548. Fructele. (1) Fructele reprezintă acele produse care derivă din 
folosirea unui bun, fără a diminua substanţa acestuia. Fructele sunt: naturale, 
industriale i civile. Fructele civile se numesc i venituri.

(2) Fructele naturale sunt produsele directe i periodice ale unui bun, obţinute 
fără intervenţia omului, cum ar fi  acelea pe care pământul le produce de la sine, 
producţia i sporul animalelor.

(3) Fructele industriale sunt produsele directe i periodice ale unui bun, obţinute 
ca rezultat al intervenţiei omului, cum ar fi  recoltele de orice fel.

(4) Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă 
persoană în virtutea unui act juridic, precum chiriile, arenzile, dobânzile, venitul 
rentelor i dividendele.

RA: art. 522 şi art. 523 C. civ. 1864.

Art. 549. Productele. Productele sunt produsele obţinute dintr-un bun cu 
consumarea sau diminuarea substanţei acestuia, precum copacii unei păduri, 
piatra dintr-o carieră i altele asemenea.

Art. 550. Dobândirea fructelor i a productelor. (1) Fructele i productele se 
cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale i industriale se dobânde te 
la data separării de bunul care le-a produs.

(3) Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobânde te zi cu zi.
(4) Cel care, fără acordul proprietarului, avansează cheltuielile necesare 

pentru producerea i perceperea fructelor sau productelor poate cere restituirea 
cheltuielilor.

Art. 546


