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Legea nr. 71/2011  
pentru punerea în aplicare a  

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicată în  
M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011

  rectiicată în M. Of. nr. 489 din 8 iulie 2011;

cu modiicările şi completările aduse prin:
  O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în 

vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 
2011), aprobată, cu modiicări şi completări, prin Legea nr. 60/2012 (M. Of. nr. 
255 din 17 aprilie 2012);

 Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), în vigoare de la 15 februarie 
2013;

  O.U.G. nr. 4/2013 privind modiicarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în 
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modiicarea şi completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 31 
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   Legea nr. 54/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2011 privind prorogarea 
unor termene şi pentru modiicarea şi completarea unor acte normative (M. Of. 
nr. 145 din 19 martie 2013).
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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare 
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oicial al 
României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumită în continuare Co dul 
civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei civile exis-
tente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conlictului de legi 
rezultând din intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 2. Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului civil fac 
trimitere la „Codicele civil” sau „Codul civil”, denumit în continuare Codul 
civil din 1864, sau la dispoziţii abrogate ori modiicate prin prezenta lege, 
trimiterea se consideră a i făcută la dispoziţiile corespunzătoare care le 
înlocuiesc. 

Art. 3. Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau 
produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte 
efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii 
sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Art. 4. La data intrării în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, 
anulabile sau afectate de alte cauze de ineicacitate, prevăzute de Codul 
civil din 1864, precum şi de alte acte normative, rămân supuse dispoziţiilor 
legii vechi, neputând i considerate valabile ori, după caz, eicace potrivit 
Codului civil sau dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 5. (1) Dispoziţiile Codului civil se aplică tuturor actelor şi faptelor 
încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, 
precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.

(2) Dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situa-
ţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia, derivate din 
starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, iliaţie, adopţie şi obligaţia 
legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general 
al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice 
subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 6.[1] (1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în 
vigoare a Codului civil, referirile la comercianţi se consideră a i făcute la 
persoanele izice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării 
în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 
pri  vind registrul comerţului, republicată, cu modiicările şi completările ulte-
rioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică termenului „comerciant” prevăzut 
în:

a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geograice, republicată;

[1]  Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 1 din O.U.G.  
nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

Art. 1-6
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b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modiicările ulte rioa-
re;

c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, 
cu modiicările şi completările ulterioare;

d) orice alte acte normative în care termenul „comerciant” are un înţeles 
speciic dispoziţiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative.

(3) În legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor, termenul 
„comerciant” se înlocuieşte cu cel de „profesionist”.

Art. 7. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare 
a Codului civil:

a) referirile la „societatea civilă fără personalitate juridică” se consideră 
a i făcute la „societatea simplă”;

b) referirile la „societatea civilă cu personalitate juridică” se consideră a 
i făcute la „societatea cu personalitate juridică”;

c) referirile la „societatea civilă profesională” se consideră a i făcute 
la „so cietatea profesională, cu sau fără personalitate juridică”, după caz.

Capitolul II. Dispoziţii cu privire la titlul preliminar  
al Codului civil şi cu privire la unele legi

Secţiunea 1. Dispoziţii de punere în aplicare  
a titlului preliminar al Codului civil

Art. 8. (1) Noţiunea „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil in-
clude categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum 
şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau 
pro fesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data 
intră rii în vigoare a Codului civil.

(2) În toate actele normative în vigoare, expresiile „acte de comerţ”, 
respectiv „fapte de comerţ” se înlocuiesc cu expresia „activităţi de producţie, 
comerţ sau prestări de servicii”.

Art. 81.[1] Existenţa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice 
prevăzute de lege nu împiedică efectuarea formalităţilor de publicitate.

Secţiunea a 2-a. Modiicarea unor dispoziţii ale titlului  
preliminar „Despre legea civilă” al Codului civil (art. 9)

[...]

Secţiunea a 3-a. Modiicarea unor legi speciale (art. 10-12)

[1]  Art. 81 a fost introdus prin art. III pct. 2 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat prin 
art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

Art. 7-81
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[…]

Capitolul III. Dispoziţii cu privire la cartea I „Despre 
persoane” a Codului civil şi cu privire la unele legi

Secţiunea 1. Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare  
a cărţii I „Despre persoane” a Codului civil 

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.

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. 15. Dispoziţiile art. 78-81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa 
persoanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 16. Persoanele alate la data intrării în vigoare a Codului civil sub 
tutelă, curatelă, interdicţie sau alte măsuri de ocrotire sunt supuse, în ceea 
ce priveşte capacitatea lor, dispoziţiilor Codului civil.

Art. 17. Dispoziţiile privitoare la consiliul de familie se aplică tutelei şi 
curatelei instituite după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 171.[1] Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile 
prevăzute la art. 119 alin. (6) art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul 
civil.

Art. 18. Dispoziţiile Codului civil privitoare la regimul juridic general 
aplicabil persoanelor juridice se aplică şi persoanelor juridice în iinţă 
la data intrării sale în vigoare, însă numai în măsura în care prin legile 
aplicabile iecărei persoane juridice nu se prevede altfel.

Art. 19. Dispoziţiile art. 252-257 din Codul civil se aplică faptelor 
săvârşite după intrarea în vigoare a acestuia.

Secţiunea a 2-a. Modiicarea şi completarea unor dispoziţii  
ale cărţii I „Despre persoane” a Codului civil (art. 20)

[...]

Secţiunea a 3-a. Modiicarea unor legi speciale (art. 21-23)

[1]  Art. 171 a fost introdus prin art. III pct. 3 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat prin 
art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.

Art. 13-19
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[…]

Capitolul IV. Dispoziţii cu privire la cartea a II-a „Despre 
familie” a Codului civil şi cu privire la unele legi

Secţiunea 1. Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare  
a cărţii a II-a „Despre familie” a Codului civil

Art. 24. Dispoziţiile privind logodna sunt aplicabile numai în cazul în 
care aceasta a fost încheiată după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 25. (1) Validitatea căsătoriei încheiate înainte de data intrării în 
vigoare a Codului civil se stabileşte potrivit dispoziţiilor legii în vigoare la 
data încheierii ei.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, după intrarea în vigoare a 
Codului civil, a intervenit un fapt care, potrivit dispoziţiilor acestuia, acoperă 
nulitatea, căsătoria nu mai poate i constatată nulă sau nu mai poate i 
anulată după intrarea în vigoare a Codului civil.

(3) În cazul în care faptul prin care se acoperă nulitatea presupune 
curgerea unui termen, căsătoria nu mai poate i constatată nulă sau nu mai 
poate i anulată după trecerea acelui termen de la data intrării în vigoare a 
Codului civil.

Art. 26. Existenţa tutelei constituie cauză de nulitate relativă a căsătoriei 
numai în cazul căsătoriilor încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 27. Indiferent de data încheierii căsătoriei, în ceea ce priveşte 
relaţiile lor personale şi patrimoniale, soţii sunt supuşi dispoziţiilor Codului 
civil, de la data intrării sale în vigoare.

Art. 28. Dispoziţiile art. 315 alin. (1) din Codul civil sunt aplicabile şi în 
cazul căsătoriilor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, 
dacă imposibilitatea unuia dintre soţi de a-şi manifesta voinţa intervine sau 
se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 29. Dispoziţiile art. 316 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul 
căsătoriilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele 
juridice care pun în pericol grav interesele familiei sunt săvârşite de unul 
dintre soţi după această dată.

Art. 30. Dispoziţiile art. 322 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul 
căsătoriilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele de 
dispoziţie asupra locuinţei familiei ori asupra bunurilor care mobilează sau 
decorează locuinţa familiei ori deplasarea acestora din locuinţă au inter-
venit după această dată.

Art. 31. Dispoziţiile art. 323 din Codul civil sunt aplicabile contractelor 
de închiriere încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 24-31



Legea nr. 71/2011  •  662

Art. 32. Dispoziţiile art. 324 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul 
căsă toriilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă atribuirea 
beneiciului contractului de închiriere se face după această dată.

Art. 33. Dispoziţiile art. 340 şi 341 din Codul civil sunt aplicabile şi căsă-
toriilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, ori de câte ori actul 
juridic sau faptul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul intervine 
după această dată.

Art. 34. Dispoziţiile art. 345-350 din Codul civil sunt aplicabile şi căsă-
toriilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actul sau faptul 
juridic cu privire la un bun comun a intervenit după această dată.

Art. 35. Dispoziţiile art. 351-354 din Codul civil sunt aplicabile şi căsăto-
riilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă datoria s-a 
născut după această dată.

Art. 36. (1) Dispoziţiile art. 358 din Codul civil sunt aplicabile şi căsăto-
riilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actul de împărţire 
a bunurilor comune se încheie după această dată.

(2) În cazul cererilor de împărţire a bunurilor comune alate în curs de 
judecată în primă instanţă la data intrării în vigoare a Codului civil, instanţa 
de judecată poate dispune împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, 
fără a mai i necesară examinarea motivelor temeinice.

Art. 37. Dispoziţiile art. 369 din Codul civil privind modiicarea conven-
ţion ală a regimului matrimonial sunt aplicabile şi căsătoriilor în iinţă la data 
intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 38. Dispoziţiile art. 370-372 din Codul civil privind separaţia judiciară 
de bunuri sunt aplicabile şi căsătoriilor în iinţă la data intrării în vigoare a 
Codului civil, dacă actele prin care se pun în pericol interesele patrimoniale 
ale familiei sunt încheiate de unul dintre soţi după această dată.

Art. 39. (1) Dispoziţiile Codului civil privind divorţul se aplică fără a se 
deosebi între căsătoriile încheiate înainte sau după intrarea sa în vigoare.

(2) Divorţul pronunţat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce 
efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotărârea 
rămasă irevocabilă.

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 4/2013 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, 
redată în extras supra, la art. 396-404 NCC.

Art. 40. În cazul cererilor de divorţ formulate anterior intrării în vigoare 
a Codului civil, instanţa poate să dispună divorţul prin acordul soţilor, dacă 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 373 lit. a) şi art. 374 din Codul 
civil.

Art. 32-40
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Art. 41. Dispoziţiile Codului civil privind divorţul prin acordul soţilor pe 
cale administrativă sau prin procedură notarială sunt aplicabile şi căsăto-
riilor în iinţă la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 42.[1] (1) În aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divorţul se 
poa te pro nunţa, în ipoteza prevăzută la art. 373 lit. b) din Codul civil, din 
culpa unuia dintre soţi, dacă instanţa stabileşte culpa soţului pârât în des-
tră marea căsătoriei.

(2) Dispoziţiile art. 388 din Codul civil sunt aplicabile, în cazul prevăzut 
la art. 373 lit. b) din Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa 
exclusivă a pârâtului, iar în cazul prevăzut la art. 373 lit. c) din Codul civil, 
dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a reclamantului.

Art. 43. Dispoziţiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului 
matrimonial se aplică numai în cazul divorţului care intervine după data 
intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 44. Dispoziţiile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile numai în 
cazul în care cererea de divorţ este introdusă după intrarea în vigoare a 
Codului civil, iar actele juridice sunt încheiate de un soţ în frauda celuilalt 
soţ după data introducerii cererii de divorţ.

Art. 45.[2] Dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despă-
gubirilor şi cele ale art. 390 din Codul civil privind acordarea prestaţiei 
compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorţ s-au ivit 
după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 46. Dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaţiile perso-
nale şi patrimoniale dintre copii şi părinţii lor divorţaţi înainte de intrarea 
în vigoare a Codului civil pot i modiicate potrivit dispoziţiilor art. 403 din 
Codul civil.

Art. 47. Stabilirea iliaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la iliaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele 
prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în 
vigoare.

Art. 48. Dispoziţiile art. 455 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul în 
care minorul dobândeşte capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit art. 40 
din Codul civil.

Art. 49. Adopţiile încuviinţate înainte de intrarea în vigoare a Codului 
civil rămân supuse, în ceea ce priveşte validitatea lor, legii în vigoare la 
data când au fost încuviinţate.

[1]  Art. 42 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 4 din O.U.G.  
nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

[2]  Art. 45 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 5 din O.U.G.  
nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

Art. 41-49
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Art. 50. Dispoziţiile art. 503 alin. (2) din Codul civil privind prezumţia de 
mandat tacit reciproc între părinţi sunt aplicabile în cazul actelor curente 
încheiate de unul dintre părinţi, după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 51. Dispoziţiile art. 531 din Codul civil privind modiicarea şi înceta-
rea pensiei de întreţinere sunt aplicabile şi în cazul pensiilor de întreţinere 
stabilite prin hotărâre judecătorească anterior intrării în vigoare a Codului 
civil.

Secţiunea a 2-a. Modiicarea şi completarea unor dispoziţii  
ale cărţii a II-a „Despre familie” a Codului civil (art. 52)

[...]

Secţiunea a 3-a. Modiicarea şi completarea  
unor legi speciale (art. 53-54)

[…]

Capitolul V. Dispoziţii cu privire la cartea a III-a „Despre 
bunuri” a Codului civil şi cu privire la unele legi

Secţiunea 1. Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare 
 a cărţii a III-a „Despre bunuri” a Codului civil

Art. 55. Dispoziţiile art. 553 alin. (2) din Codul civil se aplică numai moş-
tenirilor deschise după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 56. (1)[1] Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor 
reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică 
numai după inalizarea lucrărilor de cadastru pentru iecare unitate admi-
nis trativ-teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oiciu, a cărţilor fun-
ciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile Legii ca-
das tru lui şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modiicările şi 
completările ulterioare.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), înscrierea în cartea funciară a 
dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care 
s-au transmis, constituit ori modiicat în mod valabil, se face numai în scop 
de opozabilitate faţă de terţi.

Art. 57. Dispoziţiile art. 576 din Codul civil se aplică situaţiilor născute 
după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 58. (1) În toate cazurile în care accesiunea imobiliară artiicială pre-
supune exercitarea unui drept de opţiune de către proprietarul imobilului, 

[1]  Alin. (1) al art. 56 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 6 din 
O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 
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efectele accesiunii sunt guvernate de legea în vigoare la data începerii 
lucrării.

(2)[1] Până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), ori 
de câte ori proprietarul imobilului are un drept de opţiune, el dobândeşte 
dreptul de proprietate asupra lucrării începute după intrarea în vigoare a 
Codului civil de la data cererii de chemare în judecată prin care a solicitat 
recunoaşterea dreptului său de proprietate asupra lucrării, dacă acţiunea 
a fost admisă.

Art. 59. Dispoziţiile art. 602-625 din Codul civil nu se aplică situaţiilor 
juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia.

Art. 60. (1) Valabilitatea şi efectele juridice ale clauzei de inalienabilitate 
instituite prin convenţie sunt guvernate de legea în vigoare la momentul 
încheierii convenţiei.

(2) Valabilitatea clauzei de inalienabilitate instituite prin testament 
este guvernată de legea în vigoare la data încheierii acestuia, iar efectele 
clauzei sunt guvernate de legea în vigoare la data deschiderii succesiunii.

Art. 601.[2] În categoria convenţiilor prevăzute de art. 627 alin. (4) din 
Codul civil, din care se naşte obligaţia de a transmite în viitor proprietatea 
către o persoană determinată ori determinabilă, intră şi antecontractele 
având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a drep-
tului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin 
lege nu se prevede altfel.

Art. 61. Dispoziţiile art. 630 din Codul civil se aplică numai inconvenien-
telor cauzate după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 62. Dispoziţiile art. 641 din Codul civil se aplică numai actelor juri-
dice încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 63. Dispoziţiile art. 643 alin. (1) şi (2) din Codul civil se aplică şi 
în cazurile în care hotărârea judecătorească nu a rămas deinitivă până la 
data intrării în vigoare a Codului civil, iar cele ale art. 643 alin. (3) se aplică 
şi în situaţiile în care pricina nu a fost soluţionată în primă instanţă până la 
data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 64. Dispoziţiile art. 660-666 din Codul civil se aplică situaţiilor juri-
dice născute după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 65. Dispoziţiile art. 667 şi 668 din Codul civil se aplică numai actelor 
juridice încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

[1]  Alin. (2) al art. 58 a fost introdus prin art. III pct. 7 din O.U.G. nr. 79/2011, articol 
modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

[2]  Art. 601 a fost introdus prin art. III pct. 8 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat 
prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.
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Art. 66. (1) Dispoziţiile art. 669-686 din Codul civil sunt aplicabile con-
venţiilor de partaj încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

(2) De asemenea, dispoziţiile art. 669-686 din Codul civil se aplică şi 
partajului judiciar, atunci când cererea de chemare în judecată a fost intro-
dusă după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 67. Dispoziţiile art. 687-692 din Codul civil nu aduc atingere preve-
derilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru 
protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind 
dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind do bân-
direa unor beneicii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revân-
zare, precum şi a contractelor de schimb.

Art. 68. Dispoziţiile art. 693-702 din Codul civil nu se aplică drepturilor 
de supericie constituite înaintea intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 69. Drepturile de uzufruct în iinţă şi după intrarea în vigoare a 
Codului civil se exercită potrivit dispoziţiilor acestuia, dacă nu se prevede 
altfel prin prezenta lege.

Art. 70. Dispoziţiile art. 714 din Codul civil se aplică indiferent de data 
constituirii uzufructului. În cazul uzufructului constituit prin convenţie în-
cheiată anterior intrării în vigoare a Codului civil, acesta este şi rămâne 
incesibil, mai puţin în cazul în care părţile convin altfel.

Art. 71. Dispoziţiile art. 715 alin. (2)-(4) din Codul civil se aplică numai 
în cazurile în care încheierea sau reînnoirea contractelor de locaţiune ori 
de arendare are loc după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 72. Dispoziţiile art. 746 alin. (1) lit. e) din Codul civil se aplică drep-
turilor de uzufruct constituite ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 73. Dispoziţiile art. 747 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul 
uzufructului constituit anterior intrării în vigoare a Codului civil, dacă abuzul 
de folosinţă este săvârşit ulterior acestei date.

Art. 74. Dispoziţiile art. 748 alin. (2) din Codul civil se aplică în toate 
cazurile în care bunul a fost distrus ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 75. Dispoziţiile art. 770 alin. (1) lit. f) din Codul civil se aplică numai 
drepturilor de servitute constituite ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 76. Dispoziţiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, 
condiţiile, efectele şi regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai 
actelor şi faptelor juridice încheiate sau, după caz, săvârşite ori produse 
după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 77. Înscrierile în cartea funciară efectuate în temeiul unor acte 
ori fapte juridice încheiate sau, după caz, săvârşite ori produse anterior 
intrării în vigoare a Codului civil vor produce efectele prevăzute de legea în 
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vigoare la data încheierii acestor acte ori, după caz, la data săvârşirii sau 
producerii acestor fapte, chiar dacă aceste înscrieri sunt efectuate după 
data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 78. (1) Privilegiile speciale imobiliare şi ipotecile legale născute 
până la intrarea în vigoare a Codului civil pot i înscrise şi după această 
dată, ie în vechile registre de publicitate imobiliară, dacă pentru imobilele 
grevate nu sunt deschise cărţi funciare noi în condiţiile art. 581 din Legea 
nr. 7/1996, republicată, cu modiicările şi completările ulterioare, ie în noile 
cărţi funciare, potrivit dispoziţiilor acestei din urmă legi.

(2) Privilegiile speciale imobiliare, înscrise ie în vechile registre de pu-
blicitate imobiliară, ie în noile cărţi funciare până la intrarea în vigoare a 
Codului civil sau, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se convertesc 
de plin drept în ipoteci legale după expirarea unui termen de un an de la 
intrarea în vigoare a Codului civil sau, după caz, de la data înscrierii şi se 
vor supune dispoziţiilor Codului civil.

(3) De la data intrării în vigoare a Codului civil, privilegiile speciale 
imo biliare prevăzute în legi speciale devin ipoteci legale şi vor i supuse 
regimului prevăzut de Codul civil pentru ipoteci legale.

Notă. În urma republicării Legii nr. 7/1996 în M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013, 
dispoziţiile art. 581 se regăsesc în art. 40 din această lege.

Art. 79. (1) În cazul în care, pentru prima dată, s-au înscris în cartea 
funciară, fără cauză legitimă, drepturi reale potrivit art. 581 din Legea  
nr. 7/1996, republicată, cu modiicările şi completările ulterioare, terţii do-
bân ditori cu titlu oneros ai vreunui drept real imobiliar, întemeindu-se, cu 
bună-credinţă, pe cuprinsul cărţii funciare, nu se pot prevala contra ade-
văraţilor proprietari, străini de cartea funciară, de dispoziţiile art. 901 din 
Codul civil sau ale art. 31 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modiicările 
şi completările ulterioare, după caz, cât timp nu s-a împlinit termenul de 
uzucapiune tabulară prevăzut de Codul civil sau dacă în acest termen s-a 
înscris o acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare.

(2) Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile şi înscrierilor 
efectuate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. În acest caz, sunt 
aplicabile dispoziţiile de drept comun privitoare la uzucapiune, în vigoare la 
data intrării în posesia imobilului.

Art. 80.[1] Cererile de înscriere, precum şi acţiunile în justiţie întemeiate 
pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modiicările şi completările 
ulte rioare, indiferent de data introducerii lor, vor i soluţionate potrivit nor-
melor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data 
săvârşirii ori producerii faptului juridic generator, modiicator sau extinc-

[1]  Art. 80 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 9 din O.U.G.  
nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 
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tiv al dreptului supus înscrierii ori rectiicării, cu respectarea normelor 
procedurale în vigoare în momentul introducerii lor.

Art. 81. Dispoziţiile art. 920 din Codul civil se aplică numai cazurilor de 
intervertire apărute ulterior intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 82.[1] (1) Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzuca-
piu nea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după 
data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început 
înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune 
în vigoare la data începerii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la 
data începerii posesiei, înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, nu erau 
deschise cărţi funciare, rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune 
din Codul civil din 1864.

(2) În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil, 
dacă erau deschise cărţi funciare, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
în art. 56 alin. (1), uzucapiunea extratabulară prevăzută în art. 930 din 
Codul civil îşi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare 
în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale 
ale acestui mod de dobândire, dacă acţiunea a fost admisă, respectiv de la 
data invocării excepţiei uzucapiunii, dacă această excepţie a fost admisă.

Art. 821.[2] (1) Drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire, 
dobândite în condiţiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridică, 
prin succesiune şi acte juridice între vii cu titlu gratuit.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot i constituite, în temeiul regle-
mentărilor în vigoare la 1 octombrie 2011, şi după intrarea în vigoare a 
Codului civil.

Secţiunea a 2-a. Modiicarea şi completarea unor dispoziţii  
ale cărţii a III-a „Despre bunuri” a Codului civil (art. 83)

[...]

Secţiunea a 3-a. Modiicarea şi completarea  
unor legi speciale (art. 84-90)

[…]

Capitolul VI. Dispoziţii cu privire la cartea a IV-a  
„Despre moştenire şi liberalităţi” a Codului civil 

 şi cu privire la unele legi

[1]  Art. 82 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 10 din O.U.G.  
nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

[2]  Art. 821 a fost introdus prin art. III pct. 11 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat 
prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.

Art. 81-821



669  •  Legea nr. 71/2011

Secţiunea 1. Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a  
cărţii a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi” a Codului civil

Art. 91. Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului 
civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii.

Art. 92. Dispoziţiile art. 954 alin. (3) şi (4) din Codul civil se aplică numai 
procedurilor succesorale notariale sau judiciare începute după intrarea în 
vigoare a Codului civil.

Art. 93. Prevederile art. 958 şi 959 din Codul civil se aplică numai 
faptelor săvârşite după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 94. Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevăzut la  
art. 1.011 alin. (4) din Codul civil va i actualizat periodic, prin hotărâre a 
Gu vernului.

Art. 95. Înlăturarea efectelor nedemnităţii prin testament autentic sau 
printr-un act autentic notarial este supusă înscrierii în Registrul naţional 
notarial prevăzut la art. 1.046 din Codul civil.

Art. 96. Prevederile art. 829 din Codul civil din 1864 nu se aplică în 
cazul în care copilul s-a născut după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 97. Execuţiunile testamentare începute înainte de data intrării în 
vigoare a Codului civil nu pot dura mai mult de 2 ani calculaţi de la această 
dată, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile art. 1.079 alin. (3) din Codul 
civil.

Art. 98. În cazul moştenirilor care se deschid după data intrării în vigoare 
a Codului civil, executorii cu sau fără sezină, instituiţi prin testamente ante-
rioare acestei date, au atribuţiile prevăzute la art. 1.080 din Codul civil, cu 
excepţia cazului în care atribuţiile au fost limitate expres de testator.

Secţiunea a 2-a. Modiicarea şi completarea unor  
dispoziţii ale cărţii a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi” a 

Codului civil (art. 99)
[...]

Secţiunea a 3-a. Modiicarea şi completarea  
unor legi speciale (art. 100-101)

[…]

Capitolul VII. Dispoziţii cu privire la cartea a V-a  
„Despre obligaţii” a Codului civil şi cu privire la unele legi
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Secţiunea 1. Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare 
a cărţii a V-a „Despre obligaţii” a Codului civil

Art. 102. (1) Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data 
când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, 
executarea şi încetarea sa.

(2) Modiicarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor 
prevăzute de legea în vigoare la data modiicării. În privinţa elementelor ce 
nu fac obiectul modiicării, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1).

Art. 103. Obligaţiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt 
su puse dispoziţiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvâr-
şirii lor.

Art. 104. (1)[1] Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea drepturilor reale 
de garanţie sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data naşterii creanţei 
garantate sau, după caz, la data încheierii contractului prin care garanţia 
a fost constituită.

(2) Formalităţile de publicitate pentru opozabilitate faţă de terţi a drep-
turilor reale de garanţie sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data 
efec  tuării acestora.

(3) Drepturile reale de garanţie îşi păstrează rangul de prioritate dobân-
dit conform legii în vigoare la momentul realizării formalităţilor de publicitate.

(4)[2] Dispoziţiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele mă-
suri pentru accelerarea reformei economice, cu modiicările ulterioare, ră-
mân aplicabile în cazul executării garanţiilor reale mobiliare constituite în te-
meiul aceleiaşi legi.

Art. 105. Dispoziţiile art. 1.182 alin. (2) şi (3) din Codul civil nu sunt apli-
cabile contractelor a căror negociere a început înainte de intrarea în vigoare 
a Codului civil.

Art. 106. Dispoziţiile art. 1.186 alin. (1) şi ale art. 1.193 alin. (2) din Co-
dul civil nu sunt aplicabile contractelor în cazul în care oferta de a contracta 
a fost expediată înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 1061.[3] Răspunderea prevăzută de art. 1.258 din Codul civil poa-
te i angajată numai în limita prejudiciului nereparat prin anularea sau 
constatarea nulităţii contractului ce a fost dispusă prin hotărâre judecăto-
rească deinitivă. Angajarea acestei răspunderi nu înlătură angajarea răs-
punderii şi a altor persoane, în condiţiile legii.

[1]   Alin. (1) al art. 104 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 12 din 
O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

[2]   Alin. (4) al art. 104 a fost introdus prin art. III pct. 13 din O.U.G. nr. 79/2011, articol 
modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

[3]  Art. 1061 a fost introdus prin art. III pct. 14 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat 
prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.
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Art. 107. Dispoziţiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune 
se aplică numai contractelor încheiate după intrarea în vigoare a Codului 
civil.

Art. 108. Dispoziţiile art. 1.274 din Codul civil privitoare la transferul ris-
curilor în contractele translative de proprietate se aplică numai contractelor 
încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 109. Dispoziţiile art. 1.289-1.294 din Codul civil se aplică numai 
în cazul în care contractul secret este încheiat după intrarea în vigoare a 
Co dului civil.

Art. 110. Dispoziţiile art. 1.330-1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile 
gestiunii de afaceri începute înainte de data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 1101.[1] Clauza exoneratoare de răspundere prevăzută la art. 1.363 
din Codul civil privitoare la divulgarea secretului comercial sau profesional 
de care sunt ţinuţi profesioniştii se aplică atât în cazul răspunderii delic-
tuale pentru fapta proprie, cât şi în cazul răspunderii contractuale.

Art. 1102. Dispoziţiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de câte 
ori, potrivit legii sau contractului, debitorul sau, după caz, titularul unui drept 
ori facultăţi trebuie să execute o obligaţie sau o prestaţie, să accepte ori să 
exercite un drept sau o facultate ori, după caz, să adere la un contract, deşi 
nici legea şi nici contractul nu prevăd un termen în acest scop.

Art. 111. Dispoziţiile art. 1.420 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul 
contractelor încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil, dacă 
ziua în care evenimentul ar i trebuit să se realizeze este ulterioară acelei 
date.

Art. 112. Dispoziţiile art. 1.492 alin. (2) şi ale art. 1.493 din Codul civil 
se aplică şi în cazul în care obligaţia s-a născut înainte de data intrării în 
vigoare a acestuia, dacă darea în plată are loc ulterior acestei date.

Art. 113. Imputaţia plăţii este supusă dispoziţiilor art. 1.506-1.509 
din Codul civil dacă plata se face după data intrării în vigoare a acestuia, 
indiferent de data naşterii obligaţiilor.

Art. 114.[2] Dispoziţiile art. 1.521-1.526 din Codul civil privitoare la pu-
nerea în întârziere a debitorului sunt aplicabile în cazul obligaţiilor născute 
după data intrării sale în vigoare.

Art. 115. Clauza penală convenită după intrarea în vigoare a Codului 
civil produce efectele prevăzute de acesta, indiferent de data naşterii obli-
gaţiei principale.

[1]  Art. 1101 şi 1102 au fost introduse prin art. III pct. 15 din O.U.G. nr. 79/2011, articol 
modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.

[2]  Art. 114 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. III pct. 16 din O.U.G.  
nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 
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Art. 116. Dispoziţiile art. 1.558-1.565 din Codul civil se aplică şi credi-
torilor ale căror creanţe s-au născut înainte de data intrării sale în vigoare, 
dacă scadenţa se situează după această dată.

Art. 117. (1) Creanţa transmisă prin cesiune sau subrogaţie, intervenită 
după data intrării în vigoare a Codului civil, îşi păstrează regimul stabilit de 
normele în vigoare la data naşterii creanţei.

(2) Obligaţia transmisă prin preluare de datorie îşi păstrează regimul 
stabilit de normele în vigoare la data naşterii obligaţiei.

Art. 118. Obligaţiile extracontractuale născute înainte de intrarea în vi-
goare a Codului civil sunt supuse modurilor de stingere prevăzute de acesta.

Art. 1181.[1] (1) În cazul restituirii prestaţiilor reciproce, dispuse în 
temeiul legii sau al unui contract, dacă bunul piere în mod fortuit şi nu a 
fost asigurat, iar debitorul obligaţiei de restituire a fost de bună-credinţă 
sau obligaţia de restituire nu provine din culpa sa, obligaţia de restituire se 
stinge potrivit art. 1.642 din Codul civil, caz în care şi creditorul este liberat 
de propria obligaţie de restituire, însă numai dacă a fost de bună-credinţă 
sau cauza restituirii nu îi este imputabilă.

(2) Dacă bunul arătat la alin. (1) a pierit numai în parte, creditorul are 
dreptul de a reduce propria prestaţie până la limita a ceea ce el primeşte.

Art. 119. Formalităţile de publicitate necesare pentru opozabilitatea 
rezervei proprietăţii potrivit art. 1.684 din Codul civil se aplică şi contractelor 
de vânzare cu rezerva proprietăţii încheiate înainte de intrarea în vigoare 
a Codului civil, dacă rezerva proprietăţii nu devenise opozabilă potrivit legii 
anterioare.

Art. 120. Dispoziţiile art. 1.690 alin. (2) şi (3) şi art. 1.691 din Codul civil 
se aplică şi contractelor încheiate înainte de data intrării sale în vigoare, 
dacă preluarea bunului are loc după această dată.

Art. 121. Dispoziţiile art. 1.710, 1.711, art. 1.712 alin. (2) şi art. 1.713 din 
Codul civil se aplică şi în cazurile în care viciile ascunse au fost descoperite 
după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 122. Dispoziţiile art. 1.717 din Codul civil se aplică şi contractelor 
încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil, în cazul în care 
comportamentul cumpărătorului care pricinuieşte defecţiunea intervine 
după această dată.

Art. 123. (1) De la data intrării în vigoare a Codului civil, prevederile 
referitoare la dreptul de preempţiune cuprinse în legile speciale alate în 
vigoare la această dată se completează cu dispoziţiile art. 1.730-1.740 din 
Codul civil.

[1]  Art. 1181 a fost introdus prin art. III pct. 17 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat 
prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.
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