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Legea nr. 287/2009[1]

privind Codul civil
republicat  în 

M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011

  cu modifi c rile aduse prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea 
unor m suri necesare intr rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil (M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012).

TITLUL PRELIMINAR 
Despre legea civil [2]

Capitolul I. Dispozi ii generale

Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil 
legea, uzan ele i principiile generale ale dreptului. 

(2) În cazurile neprev zute de lege se aplic  uzan ele, iar în lipsa 
acestora, dispozi iile legale privitoare la situa ii asem n toare, iar 
când nu exist  asemenea dispozi ii, principiile generale ale dreptului.

(3) În materiile reglementate prin lege, uzan ele se aplic  numai în 
m sura în care legea trimite în mod expres la acestea.

(4) Numai uzan ele conforme ordinii publice i bunelor moravuri 
sunt recunoscute ca izvoare de drept.

[1] Republicat  în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat  în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Legea nr. 287/2009 a fost publicat  în Monitorul Ofi cial al României, Partea 
I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modifi cat  prin Legea nr. 71/2011 i rectifi cat
în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 i în Monito-
rul Ofi cial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.

[2]  Dispozi iile de punere în aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse în 
art. 8 din Legea nr. 71/2011.
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(5) Partea interesat  trebuie s  fac  dovada existen ei i a con-
inutului uzan elor. Uzan ele publicate în culegeri elaborate de c tre
entit ile sau organismele autorizate în domeniu se prezum  c
exist , pân  la proba contrar .

(6) În sensul prezentului cod, prin uzan e se în elege obiceiul (cu-
tuma) i uzurile profesionale.

Legisla ie conex : art. 249 alin. (3) i art. 592 din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedur  civil  (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010)

art. 360 alin. (1) C. proc. civ.

Art. 2. Obiectul i con inutul Codului civil. (1) Dispozi iile prezen-
tului cod regle menteaz  raporturile patrimoniale i nepatrimoniale 
dintre persoane, ca subiecte de drept civil.

(2) Prezentul cod este alc tuit dintr-un ansamblu de reguli care 
constituie dreptul co mun pentru toate domeniile la care se refer  litera 
sau spiritul dispozi iilor sale.

Legisla ie conex : art. 291 LSC

Art. 3. Aplicarea general  a Codului civil. (1) Dispozi iile pre-
zentului cod se aplic i raporturilor dintre profesioni ti, precum i
raporturilor dintre ace tia i orice alte subiecte de drept civil.

(2) Sunt considera i profesioni ti to i cei care exploateaz  o între-
prindere.

(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistema-
tic , de c tre una sau mai multe persoane, a unei activit i organizate 
ce const  în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri sau 
în prestarea de servicii, indiferent dac  are sau nu un scop lucrativ.

Legea de aplicare: 
Art. 8. (1) No iunea „profesionist” prev zut  la art. 3 din Codul civil 
include categoriile de comerciant, întreprinz tor, operator economic, 
precum i orice alte persoane autorizate s  desf oare activit i econ-
omice sau profesionale, astfel cum aceste no iuni sunt prev zute de 
lege, la data intr rii în vigoare a Codului civil. 
(2) În toate actele normative în vigoare, expresiile „acte de comer ”,
respectiv „fapte de comer ” se înlocuiesc cu expresia „activit i de pro-
duc ie, comer  sau prest ri de servicii.

Art. 2-3
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Legisla ie conex : art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înfi in rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlocii (M. Of. nr. 681 din 
29 iulie 2004)

Art. 4. Aplicarea prioritar  a tratatelor interna ionale privind 
drepturile omului. (1) În materiile reglementate de prezentul cod, 
dispozi iile privind drepturile i libert ile persoanelor vor fi  interpretate 
i aplicate în concordan  cu Constitu ia, Declara ia Univer sal  a 

Drepturilor Omului, pactele i celelalte tratate la care România este 
parte.

(2) Dac  exist  neconcordan e între pactele i tratatele privitoare 
la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, i
prezentul cod, au prioritate regle ment rile interna ionale, cu excep ia
cazului în care prezentul cod con ine dispozi ii mai favorabile.

Legisla ie conex : art. 20 C. Rom. art. 3 din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedur  civil

Art. 5. Aplicarea prioritar  a dreptului Uniunii Europene. În 
materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii 
Europene se aplic  în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul 
p r ilor.

Legisla ie conex : Declara ia nr. 17 - cu privire la suprema ie
anexat  la actul fi nal al Conferin ei interguvernamentale care a 
adoptat Tratatul de la Lisabona art. 148 C. Rom. art. 4 din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de procedur  civil

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile. (1) Legea civil  este apli-
cabil  cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactiv .

(2) Actele i faptele juridice încheiate ori, dup  caz, s vâr ite sau 
produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte 
efecte juridice decât cele prev zute de legea în vigoare la data în-
cheierii sau, dup  caz, a s vâr irii ori producerii lor.

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ine-
fi cacitate la data intr rii în vigoare a legii noi sunt supuse dispozi iilor

Art. 4-6
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legii vechi, neputând fi  considerate valabile ori, dup  caz, efi cace po-
trivit dispozi iilor legii noi.

(4) Prescrip iile, dec derile i uzucapiunile începute i neîmplinite 
la data intr rii în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozi iilor
legale care le-au instituit.

(5) Dispozi iile legii noi se aplic  tuturor actelor i faptelor încheiate 
sau, dup  caz, produse ori s vâr ite dup  intrarea sa în vigoare, pre-
cum i situa iilor juridice n scute dup  intrarea sa în vigoare.

(6) Dispozi iile legii noi sunt de asemenea aplicabile i efectelor 
viitoare ale situa iilor juridice n scute anterior intr rii în vigoare a 
acesteia, derivate din starea i capacitatea persoanelor, din c s torie,
fi lia ie, adop ie i obliga ia legal  de între inere, din raporturile de pro -
prietate, inclusiv regimul general al bunurilor, i din raporturile de ve-
cin tate, dac  aceste situa ii juridice subzist  dup  intrarea în vigoare 
a legii noi.

Legea de aplicare: 
Art. 3. Actele i faptele juridice încheiate ori, dup  caz, s vâr ite sau 
produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera 
alte efecte juridice decât cele prev zute de legea în vigoare la data 
încheierii sau, dup  caz, a s vâr irii ori producerii lor.
Art. 4. La data intr rii în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, 
anulabile sau afectate de alte cauze de inefi cacitate, prev zute de 
Codul civil din 1864, precum i de alte acte normative, r mân supuse 
dispozi iilor legii vechi, neputând fi  considerate valabile ori, dup  caz, 
efi cace potrivit Codului civil sau dispozi iilor prezentei legi.
Art. 5. (1) Dispozi iile Codului civil se aplic  tuturor actelor i faptelor 
încheiate sau, dup  caz, produse ori s vâr ite dup  intrarea sa în vi-
goare, precum i situa iilor juridice n scute dup  intrarea sa în vigoare.
(2) Dispozi iile Codului civil sunt aplicabile i efectelor viitoare ale 
situa iilor juridice n scute anterior intr rii în vigoare a acestuia, derivate 
din starea i capacitatea persoanelor, din c s torie, fi lia ie, adop ie
i obliga ia legal  de între inere, din raporturile de proprietate, inclu-

siv regimul general al bunurilor, i din raporturile de vecin tate, dac
aceste situa ii juridice subzist  dup  intrarea în vigoare a Codului civil.

Reglementarea anterioar : art. 1 C. civ. 1864

Legisla ie conex : art. 15 alin. (2) C. Rom.

Art. 6
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Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate 
de autorit ile i insti tu iile publice centrale se aplic  pe întreg teritoriul 

rii, afar  de cazul în care se pre vede altfel.
(2) Actele normative adoptate, în condi iile legii, de autorit ile i

institu iile administra iei publice locale se aplic  numai în raza lor de 
competen  teritorial .

Legisla ie conex : Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libe re
(M. Of. nr. 182 din 30 iulie 1992)  Legea nr. 315/2004 privind dez-
voltarea regional  în România (M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004).

Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile. În cazul raporturilor juri-
dice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile 
se face inându-se seama de normele de drept interna ional privat 
cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod.

Capitolul III. Interpretarea i efectele legii civile

Art. 9. Interpretarea legii. (1) Cel care a adoptat norma civil  este 
competent s  fac i interpretarea ei ofi cial .

(2) Norma interpretativ  produce efecte numai pentru viitor.
(3) Interpretarea legii de c tre instan  se face numai în scopul 

aplic rii ei în cazul dedus judec ii.

Reglementarea anterioar : art. 4 C. civ. 1864

Legisla ie conex : art. 5 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedur  civil art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor normative 
(republicat  în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010).

Art. 10. Interzicerea analogiei. Legile care derog  de la o dispo-
zi ie general , care restrâng exerci iul unor drepturi civile sau care 
prev d sanc iuni civile se aplic  numai în cazurile expres i limitativ 
prev zute de lege. 

Art. 11. Respectarea ordinii publice i a bunelor moravuri. Nu 
se poate deroga prin conven ii sau acte juridice unilaterale de la legile 
care intereseaz  ordinea public  sau de la bunele moravuri.

Art. 7-11
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Reglementarea anterioar : art. 5 C. civ. 1864

Art. 12. Libertatea de a dispune. (1) Oricine poate dispune liber 
de bunurile sale, dac  legea nu prevede în mod expres altfel.

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dac  este insolvabil.

Art. 13. Renun area la drept. Renun area la un drept nu se pre-
zum .

Legisla ie conex : art. 247 C. proc. civ. art. 38 C. muncii

Art. 14. Buna-credin . (1) Orice persoan fi zic  sau persoan
juridic  trebuie s  î i exercite drepturile i s  î i execute obliga iile
civile cu bun -credin , în acord cu ordinea public i bunele moravuri.

(2) Buna-credin  se prezum  pân  la proba contrar .

Reglementarea anterioar : art. 970 alin. (1) i art. 1899 alin. (2) 
C. civ. 1864.

Legisla ie conex : art. 57 C. Rom. art. 723 C. proc. civ. art. 12 
din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur  civil .

Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate fi  exercitat în 
scopul de a v t ma sau p gubi pe altul ori într-un mod excesiv i
nerezonabil, contrar bunei-credin e.

Reglementarea anterioar : art. 3 din Decretul nr. 31/1954

Legisla ie conex : art. 17 CEDO.

Art. 16. Vinov ia. (1) Dac  prin lege nu se prevede altfel, per-
soana r spunde numai pentru faptele sale s vâr ite cu inten ie sau 
din culp .

(2) Fapta este s vâr it  cu inten ie când autorul prevede rezultatul 
faptei sale i fi e urm re te producerea lui prin intermediul faptei, fi e, 
de i nu îl urm re te, accept  posi bilitatea producerii acestui rezultat.

(3) Fapta este s vâr it  din culp  când autorul fi e prevede rezul-
tatul faptei sale, dar nu îl accept , socotind f r  temei c  nu se va 
produce, fi e nu prevede rezultatul faptei, de i trebuia s  îl prevad .
Culpa este grav  atunci când autorul a ac ionat cu o neglijen  sau 

Art. 12-16
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impruden  pe care nici persoana cea mai lipsit  de dib cie nu ar fi
manifestat-o fa  de propriile interese.

(4) Atunci când legea condi ioneaz  efectele juridice ale unei fapte 
de s vâr irea sa din culp , condi ia este îndeplinit i dac  fapta a fost 
s vâr it  cu inten ie.

Art. 17. Eroarea comun i invincibil . (1) Nimeni nu poate 
transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însu i.

(2) Cu toate acestea, când cineva, împ rt ind o credin  comun
i invincibil , a considerat c  o persoan  are un anumit drept sau o 

anumit  calitate juridic , instan a judec toreasc , inând seama de 
împrejur ri, va putea hot rî c  actul încheiat în aceast  stare va pro-
duce, fa  de cel afl at în eroare, acelea i efecte ca i când ar fi  valabil, 
afar  de cazul în care desfi in area lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu.

(3) Eroarea comun i invincibil  nu se prezum .
(4) Dispozi iile prezentului articol nu sunt aplicabile în materie de 

carte funciar i nici în alte materii în care legea reglementeaz  un 
sistem de publicitate.

Reglementarea anterioar : art. 7 din Legea nr. 119/1996

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, 
a actelor i a faptelor juridice

Art. 18. Obiectul publicit ii i modalit ile de realizare. (1) 
Drepturile, actele i faptele privitoare la starea i capacitatea persoa-
nelor, cele în leg tur  cu bunurile care apar in acestora, precum i
orice alte raporturi juridice sunt supuse publicit ii în cazurile expres 
prev zute de lege.

(2) Publicitatea se realizeaz  prin cartea funciar , Arhiva Electro-
nic  de Garan ii Reale Mobiliare, denumit  în cuprinsul prezentului 
cod i arhiv , prin registrul comer ului, precum i prin alte forme de 
publicitate prev zute de lege.

Reglementarea anterioar : art. 38 din Legea nr. 7/1996

Legisla ie conex : Legea nr. 7/1996 a cadastrului i publicit ii imobi-
liare, republicat  (M. Of. nr. 201 din 3 martie 2006).

Art. 17-18
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Art. 19. Condi iile de publicitate. (1) Procedura i condi iile de 
publicitate se stabilesc prin lege.

(2) Îndeplinirea formalit ii de publicitate poate fi  cerut  de orice 
persoan , chiar dac  este lipsit  de capacitatea de exerci iu.

(3) Orice renun are sau restrângere a dreptului de a îndeplini 
o for malitate de publi citate, precum i orice clauz  penal  sau alt
sanc iune stipulat  pentru a împiedica exer citarea acestui drept sunt 
considerate nescrise.

(4) Nimeni nu poate invoca faptul c  nu a cunoscut dreptul, actul 
sau faptul supus publicit ii, dac  formalitatea de publicitate a fost 
legal îndeplinit .

Legea de aplicare:
Art. 81.[1] Existen a unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice 
prev zute de lege nu împiedic  efectuarea formalit ilor de publicitate.

Legisla ie conex : Legea nr. 7/1996 a cadastrului i publicit ii
imobiliare, republicat  (M. Of. nr. 201 din 3 martie 2006) O.G. 
nr. 89/2000 privind unele m suri pentru autorizarea operatorilor i
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronic  de Garan ii Reale Mobiliare 
(M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 2000).

Art. 20.Efectele publicit ii. (1) Publicitatea asigur  opozabilitatea 
dreptului, actului, faptului, precum i a oric rui alt raport juridic supus 
publicit ii, stabile te rangul acestora i, dac  legea prevede în mod 
expres, condi ioneaz  constituirea sau efectele lor juridice.

(2) Între p r i sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, 
dup  caz, drepturile, ac tele sau faptele juridice, precum i orice alte ra-
porturi juridice produc efecte depline, chiar dac  nu au fost îndeplinite 
formalit ile de publicitate, afar  de cazul în care prin lege se dispune 
altfel.

(3) Publicitatea nu valideaz  dreptul, actul sau faptul supus ori 
admis la publicitate. Cu toate acestea, în cazurile i condi iile expres 
prev zute de lege, ea poate produce efecte achizitive în favoarea 
ter ilor dobânditori de bun -credin .

(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescrip iei extinctive, afar  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 
modifi cat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012. 

Art. 19-20
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Art. 21. Prezum iile. (1) Dac  un drept, act sau fapt a fost înscris 
într-un registru public, se prezum  c  el exist , cât timp nu a fost 
radiat sau modifi cat în condi iile legii. 

(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezum
c  el nu exist .

Art. 22. Lipsa publicit ii. Sanc iuni. (1) Dac  formalitatea de 
publicitate nu a fost realizat , iar aceasta nu era prev zut  de lege cu 
caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice 
supuse publicit ii sunt inopozabile ter ilor, afar  de cazul în care se 
dovede te c  ace tia le-au cunoscut pe alt  cale.

(2) Atunci când legea prevede c  simpla cunoa tere de fapt nu 
supline te lipsa de publicitate, absen a acesteia poate fi  invocat  de 
orice persoan  interesat , inclusiv de ter ul care a cunoscut, pe alt
cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicit ii.

(3) În toate cazurile îns , simpla cunoa tere a dreptului, actului, 
faptului sau raportului juridic nu supline te lipsa de publicitate fa  de 
alte persoane decât ter ul care, în fapt, le-a cunoscut. 

Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate. Dac  un drept, 
act, fapt sau orice raport juridic este supus în acela i timp unor for-
malit i de publicitate diferite, neefectuarea unei cerin e de publicitate 
nu este acoperit  de îndeplinirea alteia.

Art. 24. Consultarea registrelor publice. Orice persoan , chiar 
f r  a justifi ca un interes, poate, în condi iile legii, s  consulte registrele 
publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumit  situa ie juridic i
s  ob in  extrase sau copii certifi cate de pe acestea.

Reglementarea anterioar : art. 41 din Legea nr. 7/1996
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CARTEA I. DESPRE PERSOANE[1]

Titlul I. Dispozi ii generale

Art. 25. Subiectele de drept civil. (1) Subiectele de drept civil 
sunt persoanele fi zice i persoanele juridice.

(2) Persoana fi zic  este omul, privit individual, ca titular de drepturi 
i de obliga ii civile.

(3) Persoana juridic  este orice form  de organizare care, întrunind 
condi iile cerute de lege, este titular  de drepturi i de obliga ii civile.

Art. 26. Recunoa terea drepturilor i libert ilor civile. Drep-
turile i libert ile civile ale persoanelor fi zice, precum i drepturile i
libert ile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite i garantate de 
lege.

Art. 27. Cet enii str ini i apatrizii. (1) Cet enii str ini i apa-
trizii sunt asimila i, în condi iile legii, cu cet enii români, în ceea ce 
prive te drepturile i libert ile lor civile.

(2) Asimilarea se aplic  în mod corespunz tor i persoanelor 
juridice str ine.

Legisla ie conex : art. 18 alin. (1) i art. 21 C. Rom.

Art. 28. Capacitatea civil . (1) Capacitatea civil  este recunoscut
tuturor persoanelor.

(2) Orice persoan  are capacitate de folosin i, cu excep ia
cazurilor prev zute de lege, capacitate de exerci iu.

Reglementarea anterioar : art. 4 alin. (1) i art. 5 alin. (1) din Decretul 
nr. 31/1954

[1]  Dispozi iile tranzitorii i de punere în aplicare a c r ii I sunt cuprinse în 
art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

Art. 24
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Art. 29. Limitele capacit ii civile. (1) Nimeni nu poate fi  îngr dit
în capacitatea de folosin  sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea 
de exerci iu, decât în cazurile i con di iile expres prev zute de lege.

(2) Nimeni nu poate renun a, în tot sau în parte, la capacitatea de 
folosin  sau la capacitatea de exerci iu.

Reglementarea anterioar : art. 6 din Decretul nr. 31/1954

Art. 30. Egalitatea în fa a legii civile. Rasa, culoarea, na iona-
litatea, originea etni c , limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea 
sexual , opinia, convingerile personale, apar tenen a politic , sindical ,
la o categorie social  ori la o categorie defavorizat , averea, originea 
social , gradul de cultur , precum i orice alt  situa ie similar  nu au 
nicio infl uen  asupra capacit ii civile.

Reglementarea anterioar : art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954

Legisla ie conex : art. 16 C. Rom. O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare (republicat
în M. Of. nr. 99 din 8 februarie 2007).

Art. 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale i patrimonii de afec-
ta iune. (1) Orice persoan fi zic  sau persoan  juridic  este titular
a unui patrimoniu care include toate drepturile i datoriile ce pot fi
evaluate în bani i apar in acesteia.

(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afecta iuni
numai în cazurile i condi iile prev zute de lege.

(3) Patrimoniile de afecta iune sunt masele patrimoniale fi du ciare,
constituite potrivit dispozi iilor titlului IV al c r ii a III-a, cele afec tate
exercit rii unei profesii autorizate, pre cum i alte patrimonii deter-
minate potrivit legii.

Art. 32. Transferul intrapatrimonial. (1) În caz de diviziune sau 
afecta iune, transferul drepturilor i obliga iilor dintr-o mas  patri-
monial  în alta, în cadrul aceluia i patrimoniu, se face cu respectarea 
condi iilor prev zute de lege i f r  a prejudicia drepturile creditorilor 
asupra fi ec rei mase patrimoniale.

(2) În toate cazurile prev zute la alin. (1), transferul drepturilor i
obliga iilor dintr-o mas  patrimonial  în alta nu constituie o înstr inare.

Art. 29-32
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Art. 33. Patrimoniul profesional individual. (1) Constituirea ma-
sei patrimoniale afectate exercit rii în mod individual a unei profesii 
autorizate se stabile te prin actul încheiat de titular, cu respectarea 
condi iilor de form i de publicitate prev zute de lege.

(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul 
m ririi sau mic or rii patrimoniului profesional individual.

(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în con-
formitate cu dispozi iile art. 1.941-1.948, dac  prin lege nu se dis pune
altfel.

Titlul II. Persoana fi zic

Capitolul I. Capacitatea civil  a persoanei fi zice

Sec iunea 1. Capacitatea de folosin

Art. 34. No iune. Capacitatea de folosin  este aptitudinea per-
soanei de a avea drepturi i obliga ii civile.

Reglementarea anterioar : art. 5 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954

Art. 35. Durata capacit ii de folosin . Capacitatea de folosin
începe la na terea persoanei i înceteaz  odat  cu moartea acesteia.

Reglementarea anterioar : art. 7. alin. (1) din Decretul nr. 31/1954

Art. 36. Drepturile copilului conceput. Drepturile copilului sunt 
recunoscute de la concep iune, îns  numai dac  el se na te viu. Dis-
pozi iile art. 412 referitoare la timpul legal al concep iunii sunt apli-
cabile.

Reglementarea anterioar : art. 7 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954

Sec iunea a 2-a. Capacitatea de exerci iu

Art. 37. No iune. Capacitatea de exerci iu este aptitudinea per-
soanei de a încheia singur  acte juridice civile.

Reglementarea anterioar : art. 5 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954

Art. 33-37
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Art. 38. Începutul capacit ii de exerci iu. (1) Capacitatea de 
exerci iu deplin  înce pe la data când persoana devine major .

(2) Persoana devine major  la împlinirea vârstei de 18 ani.

Reglementarea anterioar : art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954

Art. 39. Situa ia minorului c s torit. (1) Minorul dobânde te,
prin c s torie, capa citatea deplin  de exerci iu.

(2) În cazul în care c s toria este anulat , minorul care a fost de 
bun -credin  la încheierea c s toriei p streaz  capacitatea deplin
de exerci iu.

Reglementarea anterioar : art. 8 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954

Art. 40. Capacitatea de exerci iu anticipat . Pentru motive 
temeinice, instan a de tutel  poate recunoa te minorului care a împlinit 
vârsta de 16 ani capacitatea deplin  de exerci iu. În acest scop, vor fi
asculta i i p rin ii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, 
i avizul consiliului de familie.

Art. 41. Capacitatea de exerci iu restrâns . (1) Minorul care a 
împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exerci iu restrâns .

(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerci iu restrâns
se încheie de c tre acesta, cu încuviin area p rin ilor sau, dup  caz, a 
tutorelui, iar în cazurile prev zute de lege, i cu autorizarea instan ei
de tutel . Încuviin area sau autorizarea poate fi  dat , cel mai târziu, în 
momentul încheierii actului.

(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerci iu restrâns
poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl 
prejudiciaz , precum i acte de dis pozi ie de mic  valoare, cu caracter 
curent i care se execut  la data încheierii lor.

Reglementarea anterioar : art. 9 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954

Art. 42. Regimul unor acte ale minorului. (1) Minorul poate s
încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive 
ori referitoare la profesia sa, cu încu viin area p rin ilor sau a tutorelui, 
precum i cu respectarea dispozi iilor legii speciale, dac  este cazul.

Art. 38-42


