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Legea nr. 287/2009[1]
privind Codul civil
republicatâ în
M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011
¾ cu modiﬁcârile aduse prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea
Ordonanįei de urgenįâ a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea
unor mâsuri necesare intrârii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil (M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012).

TITLUL PRELIMINAR
Despre legea civilâ
[2]

Capitolul I. Dispoziįii generale
Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil
legea, uzanįele ĩi principiile generale ale dreptului.
(2) În cazurile neprevâzute de lege se aplicâ uzanįele, iar în lipsa
acestora, dispoziįiile legale privitoare la situaįii asemânâtoare, iar
când nu existâ asemenea dispoziįii, principiile generale ale dreptului.
(3) În materiile reglementate prin lege, uzanįele se aplicâ numai în
mâsura în care legea trimite în mod expres la acestea.
(4) Numai uzanįele conforme ordinii publice ĩi bunelor moravuri
sunt recunoscute ca izvoare de drept.
[1]
Republicatâ în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatâ în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
Legea nr. 287/2009 a fost publicatâ în Monitorul Oﬁcial al României, Partea
I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modiﬁcatâ prin Legea nr. 71/2011 ĩi rectiﬁcatâ
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 ĩi în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
[2]
Dispoziįiile de punere în aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse în
art. 8 din Legea nr. 71/2011.

Art. 2-3
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(5) Partea interesatâ trebuie sâ facâ dovada existenįei ĩi a conįinutului uzanįelor. Uzanįele publicate în culegeri elaborate de câtre
entitâįile sau organismele autorizate în domeniu se prezumâ câ
existâ, pânâ la proba contrarâ.
(6) În sensul prezentului cod, prin uzanįe se înįelege obiceiul (cutuma) ĩi uzurile profesionale.
Legislaįie conexâ: X art. 249 alin. (3) ĩi art. 592 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedurâ civilâ (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010)
X art. 360 alin. (1) C. proc. civ.

Art. 2. Obiectul ĩi conįinutul Codului civil. (1) Dispoziįiile prezentului cod reglementeazâ raporturile patrimoniale ĩi nepatrimoniale
dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
(2) Prezentul cod este alcâtuit dintr-un ansamblu de reguli care
constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referâ litera
sau spiritul dispoziįiilor sale.
Legislaįie conexâ: art. 291 LSC

Art. 3. Aplicarea generalâ a Codului civil. (1) Dispoziįiile prezentului cod se aplicâ ĩi raporturilor dintre profesioniĩti, precum ĩi
raporturilor dintre aceĩtia ĩi orice alte subiecte de drept civil.
(2) Sunt consideraįi profesioniĩti toįi cei care exploateazâ o întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematicâ, de câtre una sau mai multe persoane, a unei activitâįi organizate
ce constâ în producerea, administrarea ori înstrâinarea de bunuri sau
în prestarea de servicii, indiferent dacâ are sau nu un scop lucrativ.
Legea de aplicare:
Art. 8. (1) Noįiunea „profesionist” prevâzutâ la art. 3 din Codul civil
include categoriile de comerciant, întreprinzâtor, operator economic,
precum ĩi orice alte persoane autorizate sâ desfâĩoare activitâįi economice sau profesionale, astfel cum aceste noįiuni sunt prevâzute de
lege, la data intrârii în vigoare a Codului civil.
(2) În toate actele normative în vigoare, expresiile „acte de comerį”,
respectiv „fapte de comerį” se înlocuiesc cu expresia „activitâįi de producįie, comerį sau prestâri de servicii.
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Art. 4-6

Legislaįie conexâ: art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înﬁinįârii ĩi dezvoltârii întreprinderilor mici ĩi mijlocii (M. Of. nr. 681 din
29 iulie 2004)

Art. 4. Aplicarea prioritarâ a tratatelor internaįionale privind
drepturile omului. (1) În materiile reglementate de prezentul cod,
dispoziįiile privind drepturile ĩi libertâįile persoanelor vor ﬁ interpretate
ĩi aplicate în concordanįâ cu Constituįia, Declaraįia Universalâ a
Drepturilor Omului, pactele ĩi celelalte tratate la care România este
parte.
(2) Dacâ existâ neconcordanįe între pactele ĩi tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, ĩi
prezentul cod, au prioritate reglementârile internaįionale, cu excepįia
cazului în care prezentul cod conįine dispoziįii mai favorabile.
Legislaįie conexâ: X art. 20 C. Rom. X art. 3 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedurâ civilâ

Art. 5. Aplicarea prioritarâ a dreptului Uniunii Europene. În
materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii
Europene se aplicâ în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul
pârįilor.
Legislaįie conexâ: X Declaraįia nr. 17 - cu privire la supremaįie
anexatâ la actul ﬁnal al Conferinįei interguvernamentale care a
adoptat Tratatul de la Lisabona X art. 148 C. Rom. X art. 4 din Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedurâ civilâ

Capitolul II. Aplicarea legii civile
Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile. (1) Legea civilâ este aplicabilâ cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivâ.
(2) Actele ĩi faptele juridice încheiate ori, dupâ caz, sâvârĩite sau
produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte
efecte juridice decât cele prevâzute de legea în vigoare la data încheierii sau, dupâ caz, a sâvârĩirii ori producerii lor.
(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineﬁcacitate la data intrârii în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziįiilor

Art. 6

TITLU PRELIMINAR • 26

legii vechi, neputând ﬁ considerate valabile ori, dupâ caz, eﬁcace potrivit dispoziįiilor legii noi.
(4) Prescripįiile, decâderile ĩi uzucapiunile începute ĩi neîmplinite
la data intrârii în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziįiilor
legale care le-au instituit.
(5) Dispoziįiile legii noi se aplicâ tuturor actelor ĩi faptelor încheiate
sau, dupâ caz, produse ori sâvârĩite dupâ intrarea sa în vigoare, precum ĩi situaįiilor juridice nâscute dupâ intrarea sa în vigoare.
(6) Dispoziįiile legii noi sunt de asemenea aplicabile ĩi efectelor
viitoare ale situaįiilor juridice nâscute anterior intrârii în vigoare a
acesteia, derivate din starea ĩi capacitatea persoanelor, din câsâtorie,
ﬁliaįie, adopįie ĩi obligaįia legalâ de întreįinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, ĩi din raporturile de vecinâtate, dacâ aceste situaįii juridice subzistâ dupâ intrarea în vigoare
a legii noi.
Legea de aplicare:
Art. 3. Actele ĩi faptele juridice încheiate ori, dupâ caz, sâvârĩite sau
produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera
alte efecte juridice decât cele prevâzute de legea în vigoare la data
încheierii sau, dupâ caz, a sâvârĩirii ori producerii lor.
Art. 4. La data intrârii în vigoare a Codului civil, actele juridice nule,
anulabile sau afectate de alte cauze de ineﬁcacitate, prevâzute de
Codul civil din 1864, precum ĩi de alte acte normative, râmân supuse
dispoziįiilor legii vechi, neputând ﬁ considerate valabile ori, dupâ caz,
eﬁcace potrivit Codului civil sau dispoziįiilor prezentei legi.
Art. 5. (1) Dispoziįiile Codului civil se aplicâ tuturor actelor ĩi faptelor
încheiate sau, dupâ caz, produse ori sâvârĩite dupâ intrarea sa în vigoare, precum ĩi situaįiilor juridice nâscute dupâ intrarea sa în vigoare.
(2) Dispoziįiile Codului civil sunt aplicabile ĩi efectelor viitoare ale
situaįiilor juridice nâscute anterior intrârii în vigoare a acestuia, derivate
din starea ĩi capacitatea persoanelor, din câsâtorie, ﬁliaįie, adopįie
ĩi obligaįia legalâ de întreįinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, ĩi din raporturile de vecinâtate, dacâ
aceste situaįii juridice subzistâ dupâ intrarea în vigoare a Codului civil.
Reglementarea anterioarâ: art. 1 C. civ. 1864
Legislaįie conexâ: art. 15 alin. (2) C. Rom.
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Art. 7-11

Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate
de autoritâįile ĩi instituįiile publice centrale se aplicâ pe întreg teritoriul
įârii, afarâ de cazul în care se prevede altfel.
(2) Actele normative adoptate, în condiįiile legii, de autoritâįile ĩi
instituįiile administraįiei publice locale se aplicâ numai în raza lor de
competenįâ teritorialâ.
Legislaįie conexâ: X Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
(M. Of. nr. 182 din 30 iulie 1992) X Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalâ în România (M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004).

Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile. În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile
se face įinându-se seama de normele de drept internaįional privat
cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod.

Capitolul III. Interpretarea ĩi efectele legii civile
Art. 9. Interpretarea legii. (1) Cel care a adoptat norma civilâ este
competent sâ facâ ĩi interpretarea ei oﬁcialâ.
(2) Norma interpretativâ produce efecte numai pentru viitor.
(3) Interpretarea legii de câtre instanįâ se face numai în scopul
aplicârii ei în cazul dedus judecâįii.
Reglementarea anterioarâ: art. 4 C. civ. 1864
Legislaįie conexâ: X art. 5 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind
Codul de procedurâ civilâ X art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnicâ legislativâ pentru elaborarea actelor normative
(republicatâ în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010).

Art. 10. Interzicerea analogiei. Legile care derogâ de la o dispoziįie generalâ, care restrâng exerciįiul unor drepturi civile sau care
prevâd sancįiuni civile se aplicâ numai în cazurile expres ĩi limitativ
prevâzute de lege.
Art. 11. Respectarea ordinii publice ĩi a bunelor moravuri. Nu
se poate deroga prin convenįii sau acte juridice unilaterale de la legile
care intereseazâ ordinea publicâ sau de la bunele moravuri.

Art. 12-16
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Reglementarea anterioarâ: art. 5 C. civ. 1864

Art. 12. Libertatea de a dispune. (1) Oricine poate dispune liber
de bunurile sale, dacâ legea nu prevede în mod expres altfel.
(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacâ este insolvabil.
Art. 13. Renunįarea la drept. Renunįarea la un drept nu se prezumâ.
Legislaįie conexâ: X art. 247 C. proc. civ. X art. 38 C. muncii

Art. 14. Buna-credinįâ. (1) Orice persoanâ ﬁzicâ sau persoanâ
juridicâ trebuie sâ îĩi exercite drepturile ĩi sâ îĩi execute obligaįiile
civile cu bunâ-credinįâ, în acord cu ordinea publicâ ĩi bunele moravuri.
(2) Buna-credinįâ se prezumâ pânâ la proba contrarâ.
Reglementarea anterioarâ: art. 970 alin. (1) ĩi art. 1899 alin. (2)
C. civ. 1864.
Legislaįie conexâ: X art. 57 C. Rom. X art. 723 C. proc. civ. X art. 12
din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurâ civilâ.

Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate ﬁ exercitat în
scopul de a vâtâma sau pâgubi pe altul ori într-un mod excesiv ĩi
nerezonabil, contrar bunei-credinįe.
Reglementarea anterioarâ: art. 3 din Decretul nr. 31/1954
Legislaįie conexâ: art. 17 CEDO.

Art. 16. Vinovâįia. (1) Dacâ prin lege nu se prevede altfel, persoana râspunde numai pentru faptele sale sâvârĩite cu intenįie sau
din culpâ.
(2) Fapta este sâvârĩitâ cu intenįie când autorul prevede rezultatul
faptei sale ĩi ﬁe urmâreĩte producerea lui prin intermediul faptei, ﬁe,
deĩi nu îl urmâreĩte, acceptâ posibilitatea producerii acestui rezultat.
(3) Fapta este sâvârĩitâ din culpâ când autorul ﬁe prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptâ, socotind fârâ temei câ nu se va
produce, ﬁe nu prevede rezultatul faptei, deĩi trebuia sâ îl prevadâ.
Culpa este gravâ atunci când autorul a acįionat cu o neglijenįâ sau
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Art. 17-18

imprudenįâ pe care nici persoana cea mai lipsitâ de dibâcie nu ar ﬁ
manifestat-o faįâ de propriile interese.
(4) Atunci când legea condiįioneazâ efectele juridice ale unei fapte
de sâvârĩirea sa din culpâ, condiįia este îndeplinitâ ĩi dacâ fapta a fost
sâvârĩitâ cu intenįie.
Art. 17. Eroarea comunâ ĩi invincibilâ. (1) Nimeni nu poate
transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuĩi.
(2) Cu toate acestea, când cineva, împârtâĩind o credinįâ comunâ
ĩi invincibilâ, a considerat câ o persoanâ are un anumit drept sau o
anumitâ calitate juridicâ, instanįa judecâtoreascâ, įinând seama de
împrejurâri, va putea hotârî câ actul încheiat în aceastâ stare va produce, faįâ de cel aﬂat în eroare, aceleaĩi efecte ca ĩi când ar ﬁ valabil,
afarâ de cazul în care desﬁinįarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.
(3) Eroarea comunâ ĩi invincibilâ nu se prezumâ.
(4) Dispoziįiile prezentului articol nu sunt aplicabile în materie de
carte funciarâ ĩi nici în alte materii în care legea reglementeazâ un
sistem de publicitate.
Reglementarea anterioarâ: art. 7 din Legea nr. 119/1996

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor,
a actelor ĩi a faptelor juridice
Art. 18. Obiectul publicitâįii ĩi modalitâįile de realizare. (1)
Drepturile, actele ĩi faptele privitoare la starea ĩi capacitatea persoanelor, cele în legâturâ cu bunurile care aparįin acestora, precum ĩi
orice alte raporturi juridice sunt supuse publicitâįii în cazurile expres
prevâzute de lege.
(2) Publicitatea se realizeazâ prin cartea funciarâ, Arhiva Electronicâ de Garanįii Reale Mobiliare, denumitâ în cuprinsul prezentului
cod ĩi arhivâ, prin registrul comerįului, precum ĩi prin alte forme de
publicitate prevâzute de lege.
Reglementarea anterioarâ: art. 38 din Legea nr. 7/1996
Legislaįie conexâ: Legea nr. 7/1996 a cadastrului ĩi publicitâįii imobiliare, republicatâ (M. Of. nr. 201 din 3 martie 2006).

Art. 19-20
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Art. 19. Condiįiile de publicitate. (1) Procedura ĩi condiįiile de
publicitate se stabilesc prin lege.
(2) Îndeplinirea formalitâįii de publicitate poate ﬁ cerutâ de orice
persoanâ, chiar dacâ este lipsitâ de capacitatea de exerciįiu.
(3) Orice renunįare sau restrângere a dreptului de a îndeplini
o formalitate de publicitate, precum ĩi orice clauzâ penalâ sau altâ
sancįiune stipulatâ pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt
considerate nescrise.
(4) Nimeni nu poate invoca faptul câ nu a cunoscut dreptul, actul
sau faptul supus publicitâįii, dacâ formalitatea de publicitate a fost
legal îndeplinitâ.
Legea de aplicare:
Art. 81.[1] Existenįa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice
prevâzute de lege nu împiedicâ efectuarea formalitâįilor de publicitate.
Legislaįie conexâ: X Legea nr. 7/1996 a cadastrului ĩi publicitâįii
imobiliare, republicatâ (M. Of. nr. 201 din 3 martie 2006) X O.G.
nr. 89/2000 privind unele mâsuri pentru autorizarea operatorilor ĩi
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicâ de Garanįii Reale Mobiliare
(M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 2000).

Art. 20. Efectele publicitâįii. (1) Publicitatea asigurâ opozabilitatea
dreptului, actului, faptului, precum ĩi a oricârui alt raport juridic supus
publicitâįii, stabileĩte rangul acestora ĩi, dacâ legea prevede în mod
expres, condiįioneazâ constituirea sau efectele lor juridice.
(2) Între pârįi sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal,
dupâ caz, drepturile, actele sau faptele juridice, precum ĩi orice alte raporturi juridice produc efecte depline, chiar dacâ nu au fost îndeplinite
formalitâįile de publicitate, afarâ de cazul în care prin lege se dispune
altfel.
(3) Publicitatea nu valideazâ dreptul, actul sau faptul supus ori
admis la publicitate. Cu toate acestea, în cazurile ĩi condiįiile expres
prevâzute de lege, ea poate produce efecte achizitive în favoarea
terįilor dobânditori de bunâ-credinįâ.
(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescripįiei extinctive, afarâ de
cazul în care prin lege se dispune altfel.
[1]
Art. 81 a fost introdus prin art. III pct. 2 din O.U.G. nr. 79/2011, articol
modiﬁcat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012.

31 • TITLU PRELIMINAR

Art. 21-24

Art. 21. Prezumįiile. (1) Dacâ un drept, act sau fapt a fost înscris
într-un registru public, se prezumâ câ el existâ, cât timp nu a fost
radiat sau modiﬁcat în condiįiile legii.
(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumâ
câ el nu existâ.
Art. 22. Lipsa publicitâįii. Sancįiuni. (1) Dacâ formalitatea de
publicitate nu a fost realizatâ, iar aceasta nu era prevâzutâ de lege cu
caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice
supuse publicitâįii sunt inopozabile terįilor, afarâ de cazul în care se
dovedeĩte câ aceĩtia le-au cunoscut pe altâ cale.
(2) Atunci când legea prevede câ simpla cunoaĩtere de fapt nu
suplineĩte lipsa de publicitate, absenįa acesteia poate ﬁ invocatâ de
orice persoanâ interesatâ, inclusiv de terįul care a cunoscut, pe altâ
cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicitâįii.
(3) În toate cazurile însâ, simpla cunoaĩtere a dreptului, actului,
faptului sau raportului juridic nu suplineĩte lipsa de publicitate faįâ de
alte persoane decât terįul care, în fapt, le-a cunoscut.
Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate. Dacâ un drept,
act, fapt sau orice raport juridic este supus în acelaĩi timp unor formalitâįi de publicitate diferite, neefectuarea unei cerinįe de publicitate
nu este acoperitâ de îndeplinirea alteia.
Art. 24. Consultarea registrelor publice. Orice persoanâ, chiar
fârâ a justiﬁca un interes, poate, în condiįiile legii, sâ consulte registrele
publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumitâ situaįie juridicâ ĩi
sâ obįinâ extrase sau copii certiﬁcate de pe acestea.
Reglementarea anterioarâ: art. 41 din Legea nr. 7/1996

Art. 24
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CARTEA I. DESPRE PERSOANE[1]
Titlul I. Dispoziįii generale
Art. 25. Subiectele de drept civil. (1) Subiectele de drept civil
sunt persoanele ﬁzice ĩi persoanele juridice.
(2) Persoana ﬁzicâ este omul, privit individual, ca titular de drepturi
ĩi de obligaįii civile.
(3) Persoana juridicâ este orice formâ de organizare care, întrunind
condiįiile cerute de lege, este titularâ de drepturi ĩi de obligaįii civile.
Art. 26. Recunoaĩterea drepturilor ĩi libertâįilor civile. Drepturile ĩi libertâįile civile ale persoanelor ﬁzice, precum ĩi drepturile ĩi
libertâįile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite ĩi garantate de
lege.
Art. 27. Cetâįenii strâini ĩi apatrizii. (1) Cetâįenii strâini ĩi apatrizii sunt asimilaįi, în condiįiile legii, cu cetâįenii români, în ceea ce
priveĩte drepturile ĩi libertâįile lor civile.
(2) Asimilarea se aplicâ în mod corespunzâtor ĩi persoanelor
juridice strâine.
Legislaįie conexâ: art. 18 alin. (1) ĩi art. 21 C. Rom.

Art. 28. Capacitatea civilâ. (1) Capacitatea civilâ este recunoscutâ
tuturor persoanelor.
(2) Orice persoanâ are capacitate de folosinįâ ĩi, cu excepįia
cazurilor prevâzute de lege, capacitate de exerciįiu.
Reglementarea anterioarâ: art. 4 alin. (1) ĩi art. 5 alin. (1) din Decretul
nr. 31/1954

[1]
Dispoziįiile tranzitorii ĩi de punere în aplicare a cârįii I sunt cuprinse în
art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
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Art. 29-32

Art. 29. Limitele capacitâįii civile. (1) Nimeni nu poate ﬁ îngrâdit
în capacitatea de folosinįâ sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea
de exerciįiu, decât în cazurile ĩi condiįiile expres prevâzute de lege.
(2) Nimeni nu poate renunįa, în tot sau în parte, la capacitatea de
folosinįâ sau la capacitatea de exerciįiu.
Reglementarea anterioarâ: art. 6 din Decretul nr. 31/1954

Art. 30. Egalitatea în faįa legii civile. Rasa, culoarea, naįionalitatea, originea etnicâ, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea
sexualâ, opinia, convingerile personale, apartenenįa politicâ, sindicalâ,
la o categorie socialâ ori la o categorie defavorizatâ, averea, originea
socialâ, gradul de culturâ, precum ĩi orice altâ situaįie similarâ nu au
nicio inﬂuenįâ asupra capacitâįii civile.
Reglementarea anterioarâ: art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954
Legislaįie conexâ: X art. 16 C. Rom. X O.G. nr. 137/2000 privind
prevenirea ĩi sancįionarea tuturor formelor de discriminare (republicatâ
în M. Of. nr. 99 din 8 februarie 2007).

Art. 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale ĩi patrimonii de afectaįiune. (1) Orice persoanâ ﬁzicâ sau persoanâ juridicâ este titularâ
a unui patrimoniu care include toate drepturile ĩi datoriile ce pot ﬁ
evaluate în bani ĩi aparįin acesteia.
(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaįiuni
numai în cazurile ĩi condiįiile prevâzute de lege.
(3) Patrimoniile de afectaįiune sunt masele patrimoniale ﬁduciare,
constituite potrivit dispoziįiilor titlului IV al cârįii a III-a, cele afectate
exercitârii unei profesii autorizate, precum ĩi alte patrimonii determinate potrivit legii.
Art. 32. Transferul intrapatrimonial. (1) În caz de diviziune sau
afectaįiune, transferul drepturilor ĩi obligaįiilor dintr-o masâ patrimonialâ în alta, în cadrul aceluiaĩi patrimoniu, se face cu respectarea
condiįiilor prevâzute de lege ĩi fârâ a prejudicia drepturile creditorilor
asupra ﬁecârei mase patrimoniale.
(2) În toate cazurile prevâzute la alin. (1), transferul drepturilor ĩi
obligaįiilor dintr-o masâ patrimonialâ în alta nu constituie o înstrâinare.

Art. 33-37
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Art. 33. Patrimoniul profesional individual. (1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitârii în mod individual a unei profesii
autorizate se stabileĩte prin actul încheiat de titular, cu respectarea
condiįiilor de formâ ĩi de publicitate prevâzute de lege.
(2) Dispoziįiile alin. (1) se aplicâ în mod corespunzâtor ĩi în cazul
mâririi sau micĩorârii patrimoniului profesional individual.
(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu dispoziįiile art. 1.941-1.948, dacâ prin lege nu se dispune
altfel.

Titlul II. Persoana fizicâ
Capitolul I. Capacitatea civilâ a persoanei fizice
Secįiunea 1. Capacitatea de folosinįâ
Art. 34. Noįiune. Capacitatea de folosinįâ este aptitudinea persoanei de a avea drepturi ĩi obligaįii civile.
Reglementarea anterioarâ: art. 5 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954

Art. 35. Durata capacitâįii de folosinįâ. Capacitatea de folosinįâ
începe la naĩterea persoanei ĩi înceteazâ odatâ cu moartea acesteia.
Reglementarea anterioarâ: art. 7. alin. (1) din Decretul nr. 31/1954

Art. 36. Drepturile copilului conceput. Drepturile copilului sunt
recunoscute de la concepįiune, însâ numai dacâ el se naĩte viu. Dispoziįiile art. 412 referitoare la timpul legal al concepįiunii sunt aplicabile.
Reglementarea anterioarâ: art. 7 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954

Secįiunea a 2-a. Capacitatea de exerciįiu
Art. 37. Noįiune. Capacitatea de exerciįiu este aptitudinea persoanei de a încheia singurâ acte juridice civile.
Reglementarea anterioarâ: art. 5 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954
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Art. 38-42

Art. 38. Începutul capacitâįii de exerciįiu. (1) Capacitatea de
exerciįiu deplinâ începe la data când persoana devine majorâ.
(2) Persoana devine majorâ la împlinirea vârstei de 18 ani.
Reglementarea anterioarâ: art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954

Art. 39. Situaįia minorului câsâtorit. (1) Minorul dobândeĩte,
prin câsâtorie, capacitatea deplinâ de exerciįiu.
(2) În cazul în care câsâtoria este anulatâ, minorul care a fost de
bunâ-credinįâ la încheierea câsâtoriei pâstreazâ capacitatea deplinâ
de exerciįiu.
Reglementarea anterioarâ: art. 8 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954

Art. 40. Capacitatea de exerciįiu anticipatâ. Pentru motive
temeinice, instanįa de tutelâ poate recunoaĩte minorului care a împlinit
vârsta de 16 ani capacitatea deplinâ de exerciįiu. În acest scop, vor ﬁ
ascultaįi ĩi pârinįii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul,
ĩi avizul consiliului de familie.
Art. 41. Capacitatea de exerciįiu restrânsâ. (1) Minorul care a
împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exerciįiu restrânsâ.
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciįiu restrânsâ
se încheie de câtre acesta, cu încuviinįarea pârinįilor sau, dupâ caz, a
tutorelui, iar în cazurile prevâzute de lege, ĩi cu autorizarea instanįei
de tutelâ. Încuviinįarea sau autorizarea poate ﬁ datâ, cel mai târziu, în
momentul încheierii actului.
(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerciįiu restrânsâ
poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl
prejudiciazâ, precum ĩi acte de dispoziįie de micâ valoare, cu caracter
curent ĩi care se executâ la data încheierii lor.
Reglementarea anterioarâ: art. 9 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954

Art. 42. Regimul unor acte ale minorului. (1) Minorul poate sâ
încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive
ori referitoare la profesia sa, cu încuviinįarea pârinįilor sau a tutorelui,
precum ĩi cu respectarea dispoziįiilor legii speciale, dacâ este cazul.

