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Dupd cum cunoaqtefi, la nivelul Ministerului Justifiei qi Libertdlilor Cetdfeneqti s-a

desfdqurat un amplu pro."r de modificare a legisl aliei atdl in materie civild cdt qi in materie penald,

concrletizatprin elaborarea proiectelor noului Cod de procedurd civild qi a noului Cod de procedurd

penald, a noului Cod penal qi a noului Cod civil. Solufiile legislative cuprinse in cadrul acestor

proiecte de acte normative de importanfd majord pentru sistemul de drept rom6nesc au drept scop

inl6turarea disfunclionalit6lilor existente in sistemul judiciar, adaptarea celor mai importante acte

normative in materie civild qi penald la exigenlele realitdlilor social-economice actuale, cu luarea in

considerare a standardelor europene qi internafionale in aceste domenii.

Unul dintre demersurile majore iniliate de Ministerul Justiliei gi Libertalilor CetSleneqti il

constituie elaborarea unui nou Cod civil, care se doreqte a fi un instrument modem de reglementare a

aspectelor fundamentale ale existenlei individuale qi sociale, adaptatnormelor de terminologie actuale.

O primd formd a proiectului a fost aprobatf, de Guvern in ianuarie 2004 qi adoptatd de prima

Camerd a Parlamentului in luna septembrie a aceluiagi att. in cursul dezbateilor in cadrul Camerei

Deputalilor a apdrut necesitatea unei revizuiri substanliale a proiectului. in vederea imbundtdlirii

texlului, a fost Constituita o noud comisie, formatd din reputafi teoreticieni gi practicieni in domeniul

dreptului civil, care a analtzat neajunsurile legislaliei civile actuale, precum gi lacunele proiectului

adoptat de Senat gi a propus solulii legislative de remediere a acestora, cuprinse in proiectul pe care

il supunem anahzei instituliei pe o coordonafi.
Aqadar, vI transmitem, aliturat, proiectul de Lege privind Codul civil, adresdndu-vd

rugdmintea de a-l supune dezbaterii Consiliului Economic qi Social, in vederea acorddrii avizului

consultativ.

Cu deosebiti considera{ie gi mul{umiri pentru colaborare,

pentru Cn6lin PREDOIU'
Ministrul Justi{iei qi Libertn{ilor Ceti{enegti

semneazi

CONSTARodica
Secretar



EXPUNERE DE MOTIVE

Secliunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind Codul civil

Secfiunea a2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaliei actuale

1.1. Codul civil este o oglindd a unui sistem social. Normele pe care le conline rdspund
unor nevoi concrete 9i, in acelagi timp, tind si vini in intdmpinarea dinamicii viefii sociale. Astfel,
el se constituie intr-un modelator al raporturilor interumane, oferind individului aflat in relalie cu
sine insugi 9i cu alli indivizi principii dupi care igi poate conduce viata, sub toate aspectele ei -
spiritual, material, biologic Ai, mai ales, social.

Principiile care guverneazd raporturile dintre oameni sunt, in esenfa lor aceleagi. Tocmai
de aceea, un cod civil oferd, prin excelen(i, principii de drept constante, Tn jurul cdrora se
structureazi orice tip de societate, indiferent de timp gi spaliu.

Totugi, transformdrile profunde ale societ5lii romdnegti gi ale realitililor europene
contemporane reclamd ocrotirea unor noi valori socio-morale, culturale, economice 9i tehnico-
gtiinfifice, norma fundamentald de drept civiltrebuind si rdspundi, in egald mdsurd, unor exigenfe
decurgdnd din angajamentele asumate de Romdnia in cadrul procesului de integrare europeani
gidin noul statut allarii noastre de stat membru la Uniunea Europeani.

1.2.in acest context, trebuie evidenfiati importanla proiectului Noului Cod civil pentru
angajamentele stabilite cu Comisia Europeani in cadrul Mecanismului de cooperare 9i
Verificare (Decizia Comisiei 20061928CE din 13 decembrie 2006, JO L 354, 14.12.2006).

In Raportul Comisiei cdtre Parlamentul European gi Consiliu privind evolulia mdsurilor
de acompaniere in Romdnia dupd aderare (Bruxelles, 27.06.2007) se menlioneazd
urmitoarele: ,,(...) Tn ceea ce privegte reforma judiciari 9i lupta impotriva corupfiei, Rom6nia
trebuie si igi continue eforturile de a atinge obiectivele specifice 9i, in special (...) se
finalizeze adoptarea noului Cod de proceduri civild (...)"

Vasta operi de reformare a dreptului procedural, aflatd in curs, se poate realiza insd
in bune condilii doar intr-o viziune unitari, de ansamblu, care presupune consecvenld
legisfativi 9i o strAnsd corelare cu reforma de substantd pe planul dreptului material (realizatd
printr-o reformd a dreptului civil).

De altfel, ultimul Raport intermediar al Comisiei cdtre Parlamentul European gi
Consiliu privind progresele realizate de Romdnia in cadrul Romdnia in cadrul Mecanismului
de cooperare gi verificare (Bruxelles, 12 februarie 2009) subliniazi deosebita importanld
pentru sistemuljudiciar a adoptiri i  celor patru noi coduri - Codul de proceduri civild gi Codul
civil, Codul de procedurd penald 9i Codul penal.



Din perspectiva Comisiei Europene, viitoarele acte normative trebuie sd rdspundd
necesitilii unui cadru legislativ modern, sd reprezinte un rispuns coerent 9i articulat la nevoia
de reformare atAt a instituliilor 9i a mecanismelor fundamentale ce tin de substanfa relafiilor
socio-economice, cdt gi a instrumentelor procedurale.

1.3. Proiectul Noului Cod civil se doregte a fi un instrument modem de reglementare a
aspectelor fundamentale ale existen{ei individuale gi sociale, adaptat normelor de terminologie
actuale.

La elaborarea proiectului au fost urmdrite nu doar modelele confinute de reglementiri noi,
moderne, existente in alte legisla{ii, dar gi incercdrile fdcute de-a lungul timpului pentru
modificarea gi completarea Codului civil, intr-o operi de valorificare atdt a elementelor ce se
constituie in constante atemporale ale oricirei reglementdri de drept substan{ial - norme gi
principii ce rezistd timpului -, cAt gi, bineinleles, a aspectelor reclamate de imperativele unui
prezent dinamic, de realitilile viigiin continud schimbare.

Corel6nd, agadar, dispozi{ii ce izvordsc din tradifia durabild a Codului civil din 1864 gi a
Codului civil francez de la 1804 atAt cu prevederi conlinute de instrumente comunitare gi
internalionale, cit 9i cu actualul cadru legislativ intern, filtrAnd normele de bazi in lumina soluliilor
oferite constant de doctrind gi jurisprudenld de-a lungul anilor, proiectul rdspunde necesitdlii de
adaptare a actualei legislalii la exigenlele realitililor social-economice.

1.4. O primi formi a proiectului a fost aprobatd de Guvern in ianuarie 2004 9i adoptatd
de prima Camerd a Parlamentuluiin luna septembrie a aceluiagi an.

ln cursul dezbaterilor in cadrul Camerei Deputalilor a apdrut necesitatea unei revizuiri
substan{iale a proiectului. in acest scop, dezbaterile parlamentare au fost suspendate, pentru a
face posibili imbu nitif i rea sol uf iilor leg islative propuse.

Versiunea iniliald a proiectului a fost elaborati de un colectiv alcituit din cadre universitare ale
Facultdlii de Drept din Bucuregti, in colaborare cu cadre universitare ale Facultdlii de Drept din
Cluj, la care s-a addugat gi participarea unor practicieni cu experienti. Totodati, in diverse etape
ale elabordrii proiectului, acesta a fost inaintat spre observalii gi propuneri tuturor instanlelor gi
parchetelor de pe ldngd acestea, care, la r6ndul lor, au transmis Ministerului Justifiei materiale
axate, in principal, pe aspectele practice ale noilor dispozilii. Activitatea de elaborare a proiectului
a beneficiat de sprijinul Agenliei Canadiene pentru Dezvoltare Internafionala (CIDA), prin grupul
de expe(i din Qu6bec care a lucrat la redactarea Codului civil al Qu6bec-ului din 1991 -
profesori, magistrali, avocafi -, aportul specialigtilor canadieni const6nd Tn consiliere periodicd cu
privire la proiect, participare efectivi in comisiile de lucru, precum gi in transmiterea de materiale
documentare, studii de drept comparat.

in vederea imbundtSlirii proiectului Noului Cod civil aflat in proceduri parlamentard, a fost
constituitd o noui comisie, formatd din reputali teoreticieni 9i practicieniin domeniul dreptului civil,
cadre didactice la Catedra de drept privat a Facultdlii de Drept a Universitilii Bucuregti. Membrii
Comisiei au fost selectafi pe baza procedurii transparente specifice contractelor de asistenld
tehnici finantate de Banca Mondiali (plata colaboratorilor externi fiind asigurati din imprumutul
acordat de Banca Mondiali pentru finanlarea Proiectului de Dezvoltare Institulionali a
Sectorului privat gi Public-PPlBL, administrat de Ministerul Economiei 9i Finantelor prin UMP-
PPrB).



2. Schimbdri preconizate

Proiectul, Tn ansamblul sdu, urmdregte ideea de a promova o conceplie monisti de
reglementare a raporturilor de drept privat intr-un singur cod - Codul civil. Tocmai de
aceea, proiectul a incorporat totalitatea reglementdrilor privitoare la persoane, relaliile de
familie gi relaliile comerciale. [n plus, consecvenfa a obligat ca opera de codificare sd aibi in
vedere gi dispoziliile de drept internalional privat, ce fac actualmente obiectul unei legi
distincte.

Proiectul Noului Cod civil are urmdtoarea structuri:
Titlul preliminar
Cartea | - Despre persoane
Cartea a ll-a - Despre familie
Cartea a lll-a - Despre bunuri
Cartea a lV-a - Despre mogtenire gi liberalita[i
Cartea a V-a - Despre obligalii
Cartea a Vl-a - Despre prescrip{ia extinctivd, decdderea gi calculultermenelor
Cartea a Vll-a - Dispozifii de drept interna{ional privat.

Titlul preliminar cuprinde dispozilii de principiu referitoare la legea civild in general,
aplicarea 9i efectele legii civile, precum gi regulide interpretare a acesteia.

A. Gartea l, ,,Despre persoane" are ca obiect de reglementare materia persoanei fizice gi
juridice 9i reintroduce in Codul civildispozifiile principalelor legi speciale in aceastd materie.

Scopul reglementirilor propuse in Cartea I este recunoagterea, ocrotirea 9i apirarea, in
mod egal gi efectiv, a drepturilor gi liberti{ilor civile ale persoanei fizice, in acord cu ordinea publici
gi bunele moravuri, precum 9i crearea unui cadru legal general, modern gi unitar, aplicabil tuturor
persoanelor juridice, indiferent de regimul lor juridic (persoane juridice de drept public sau de drept
privat) oride categoria sau forma lor juridicd.

S-a linut seama de necesitatea armonizdrii soluliilor cu cele cuprinse in alte pa(i ale
proiectului, precum 9i Tn celelalte reglementiri interne 9i internafionale referitoare la institufia
persoanei fizice gi a celei juridice, in scopul credrii unui cadru legislativ unitar care sd constituie
dreptul comun in materie, cu respectarea particularitililor juridice gi a normelor speciale aplicabile
fiecdrei categorii de persoane, in special celor aflate intr-un dinamism accentuat determinat de
evolulia dreptului comunitar 9i a altor norme internafionale incidente.

in Titlul l, ,,Dispozifii generale", au fost reg6ndite regulile generale privind patrimoniul
persoanelor fizice gijuridice, urmare reglementdriiin Cartea a lll-a, ,,Despre Bunuri" a conceptelor
de ,,patrimoniu fiducia/' gi ,,administrare a patrimoniului altuia". Astfel, s-a previzut ci, prin
excepfie de la regula unicitdlii patrimoniului, Tn cazul maselor patrimoniale de afecta{iune este
posibili divizarea patrimoniului, caz in care transferul drepturilor 9i obligaliilor dintr-o masd
patrimoniald in alta se poate face cu respectarea condiliilor prevdzute de lege gi fdri a prejudicia
drepturile asupra fiecdrei mase patrimoniale. Actele de transfer al bunurilor dintr-o masi in alta
sunt concepute ca acte de administrare internd, iar nu de instrdinare.



in ceea ce privegte institu{ia ,,persoanei fizicre" (Titlul al ll-lea), o atenfie speciali a fost
acordati protec[iei drepturilor gi libertd[ilor civile fundamentale inerente personalitdlii umane,
consacrate in reglementirile internafionale. S-a apreciat cd aspectele de principiu trebuie s5-9i
regdseasci sediul in Codul civil, urmAnd ca reglementdrile de detaliu, mai ales cele de ordin
procedural 9i institulional, sd fie cuprinse in legi gi alte reglementdri speciale. Aceastd metodi a
fost urmati gide unele legislaliistrdine, cum este Codul civilfrancez, Codul civil Qu6bec (normele
cele mai moderne in materie).

in concret, principalele elemente de noutate aduse Titlului al ll-lea sunt:

sale; s-a eliminat, agadar, condilia actuald, formalisti 9i inechitabild, potrivit cdreia este
suficient ca un copil sd se nasci viu pentru a i se recunoagte capacitatea de folosinld de la
data conceperii sale;

persoanelor lipsite de capacitatea de exercifiu; precizarea actelor care pot fi ficute singur de
cdtre cel incapabil; recunoagterea expresi a dreptului reprezentantului legal sd faci singur
astfel de acte, afard de cazulin care prin lege s-ar dispune altfel;

ataca cu acliunea in nulitate actele ficute de minor fird Tncuviinlarea sa, in scopul de a se
asigura o protecfie reali a copilului;

integritate, a dreptului la viala privati 9i la demnitatea persoanei, precum gi la respectul
memoriei persoanei decedate;

definegte atdt domiciliul (locul unde persoana igi are principala agezare, Tn vederea exercitdrii
drepturilor sale civile), c6t gi regedinfa (locul unde persoana Tgi are locuinla obignuiti), inclusiv
modalitatea de stabilire gi schimbare a domiciliuluigi regedinlei;

prin indicarea calitdlilor sale strict personale, derivate din actele gifaptele de stare civild;

speciale.

Tn ceea ce privegte ocrotirea persoanei fizice (Titlul al lll-lea), proiectul pornegte de la
principiile consacrate de dispoziliile Legii nr.272120O4 privind protecfia gi promovarea drepturilor
copilului. Sunt reglementate, agadar:

legea speciald, necesitatea unei evaludri a acestei persoane de cdtre direcfia de specialitate;
procedura de numire a tutorelui; obligafiile tutorelui;
condifiile acceptirii de donalii 9i legate de cdtre tutore in numele minorului;
prevederea sancliunii nulitilii relative in cazul actelor juridice Tncheiate intre tutore sau soful ori
o rudd a sa, pe de o parte, gi minor, pe de altd parte - in acord cu reglementarea actuali in
materie (art. 128 C. fam.) gi cu teoria nulitdfii, astfel cum aceasta este reglementatd in proiect ;
reglementarea regimului sumelor de bani necesare intrelinerii minorului 9i a obligaliilor tutorelui
in acest scop;
reglementarea tuteleidative 9i instituirea curatelei dative giin cazulcapabililor.
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Titlul al lVlea al Cadii | (institulia ,,persoanei juridice") acordd o atenlie speciali
problemelor legate de constituirea valabild a persoanelor juridice, respectiv de nulitatea persoanei
juridice (cazurile de nulitate, regimul 9i efectele nulitilii atdt pentru persoana juridici neregulat
constituiti, c6t 9i fald de te(i). La redactarea acestor dispozilii s-a linut seama atdt de modele din
dreptul comparat (art. 1844-10 9i urm. C. civ. fr., privitoare la nulitatea societdlilor in general; art.
2332 C. civ. it., referitor la nulitatea societdlilor pe acliuni), dar gi de dispozifiib Legii societdfilor
comerciale nr.31i1990 (art. 56-59) 9i, implicit, de prevederile directivelor comunitare in materia
societdlilor comerciale.

Totodati, au fost incluse Tn Proiect dispozilii exprese referitoare la Tnregistrarea
persoanelor juridice 9i sanctiuni specifice pentru neefectuarea obligaliei legale de Tnregistrare.

Proiectul stabilegte, de asemenea, reguli generale privind func[ionarea persoanei juridice,
prevdz6ndu-se solulii in privinla valabilitdlii gi obligativitilii actelor colective adoptate de organele
persoanei juridice, precum 9i in privinla efectelor actelor incheiate de organele persoanei juridice
cu depdgirea puterilor incredinlate prin actul de infiinfare sau statut, respectiv valabilitatea lor dacd
au fost incheiate cu te(i de bund-credinfi. Se prevede, totodatd, rispunderea subsidiard a statului
9i a unitdlilor administrativ{eritoriale pentru obligaliile asumate de persoanele juridice aflate in
subordinea acestora, ca un mrjloc de garanlie a creanlelor te(ilor contra acestor persoane.

Ca noutate absolutd pentru un cod civil romAn, Cartea I cuprinde gi un titlu special (Titlul
al V-lea) referitor la protectia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice.
Proiectul propune:

personalitilii sale sd ceard oricind instanlei: i) interzicerea incdlcirii, dacd ea este iminentd; ii)
incetarea inc5lcirii 9i interzicerea ei pentru viitor, dacd ea dureazd incd; iii) constatarea
caracterului ilicit alincSlcdrii aduse, dacd tulburarea pe care ea a creat-o subzisti inci;

gregite apirute in presa audiovizuali de naturi a aduce atingere drepturilor persoanei, avdnd
ca model Codul reglementare a conlinutului audiovizual elaborat de Comisia Na[ionald a
Audiovizualului gi dispozifiile arl. 28 din C. civ. elvelian;

pe calea ordonanfei pregedinfiale.

B. Cartea a ll-a, ,,Familia", igi propune, in primul rAnd, o regAndire a modalitdfii de
reglementare a materiei familiei, renuntdndu-se la ideea unui cod distinct care si
reglementeze acest domeniu - aga cum existi in prezent - gi propune, totodati, o
reglementare unitard a aspectelor de drept civil, inclusiv a celor legate de domeniul familiei.

Dincolo de schimbarea modalitalii de reglementare, prezentul Cod propune societdfii
romAnegti o reglementare adaptati a realitSlilor sociale, ca evolulie fireasci a acesteia in
timp, introducdnd astfel o serie de noutdfi cevizeazd fie modificdri ale solufiilor actuale (cum
este de exemplu Tn cazul regimului matrimonial), fie recunoagterea legislativi a unor situalii
de fapt, care, in prezent, nu existi din punct de vedere juridic (cum este, de exemplu,
logodna).

De asemenea, este de menfionat faptul ci la conceperea prevederilor Ci(ii a ll-a au
fost avute in vedere 9i convenliile internafionale la care Romdnia este parte, precum 9i
standardele europene in domeniu.

in Titlul t, ,,Dispoziti i  generale", in principal:

sociale, cisitoria, precum 9i dezvoltarea 9i consolidarea familiei 9i se mentioneazi
caracterul liber al consimlimdntului la cisitorie, care este de ordin constitu(ional;



Convenliei O.N.U. cu privire la drepturile copilului gi cu cele ale Legii nr.27212004
privind proteclia 9i promovarea drepturilor copilului;

stabilegte ca instan[i competentd instanfa tutelari.

Titlul al ll-lea, ,,Cdsitoria", cuprinde normele referitoare la condiliile de fond pentru
incheierea cdsdtoriei, formalitilile necesare, dovada cdsdtoriei, nulitatea acesteia, drepturile
gi Tndatoririle solilor, regimurile matrimoniale, precum 9i dispoziliile privind desfacerea
cisitoriei.

Ca noutate absolutd, Titlul al ll-lea reglementeazd urmdtoarele aspecte:

Ra(iunea care a stat la baza acestei reglementiri este datd de realitatea sociali
tradilionali in RomAnia in ceea ce privegte logodna. Capacitatea de a Tncheia logodna este
aceeagi cu capacitatea ceruti pentru incheierea cisdtoriei. Nu sunt impuse Tnsi cerinla
avizului medical gi cea a autorizdrii date de organul administrativ. Proiectul nu prevede
formalitili aparte, speciale, pentru logodnd, aceasta put6nd fi doveditd cu orice mijloc de
probd. in acelagi context, proiectul reglementeazd restituirea darurilor ficute in considerarea
logodnei, precum gi sanclionarea ruperii abuzive a acesteia.

in lumina Noului Cod civil, locuinla familiei beneficiazd de un regim juridic special, fiind
o componentd a aga-numitului ,,regim primar imperativ". Astfel, pentru a putea dispune asupra
locuin{ei familiei este obligatoriu consimlim6ntul ambilor soli, chiar dacd numai unul dintre ei
este proprietarul acesteia. in cazul nerespectirii acestei condilii, proiectul stabilegte sancliuni
diferite, dupd cum locuin(a familiei a fost sau nu notati in cartea funciard.

Pentru prima dati se oferi solilor posibilitatea de a alege intre regimul comunitilii
legale, cel al comunitilii conven[ionale sau cel al separaliei de bunuri. Spre deosebire de
reglementarea in vigoare, cei care nu vor dori si li se aplice comunitatea legali vor putea
incheia convenfii matrimoniale, care vor fi autentificate de notar gi, pentru a fi opozabile
te(ilor, vor fi Tnscrise in Registrul nalional al regimurilor matrimoniale, tinut in format
electronic de Uniunea Na{ionald a Notarilor Publici din Rom6nia (la cererea soli lor, convenli i le
pot fi notate 9i in cartea funciari sau inscrise in registrul come(ului, precum gi in alte registre
de publicitate previzute de lege).

Tn timpul regimului comuniti l i i ,  bunurile comune pot f i impi(ite, Tn tot sau Tn parte, prin
buni invoiald sau pe cale judecdtoreascd, fdrd nici o condifionare, lucru care nu este permis
de legislalia in vigoare.

Potrivit regimului separa{iei de bunuri, fiecare dintre sofi este proprietar exclusiv asupra
bunurilor dobindite Tnainte de incheierea cisitoriei, precum 9i a celor pe care le dobdndegte
in nume propriu dupi aceasti datd.

ln ceea ce privegte modificarea regimului matrimonial, aceasta se poate realiza fie pe
cale conventionali, fie pe cale judicia16, dupd caz.

Trebuie mentionat ci acest tip de divo( poate interveni numai cu respectarea stricti a
condiliilor expres prevdzute de lege, 9i anume ca ambii soli si fie de acord cu divorlul gi si
nu existe copii minori. Competenla este datd ofilerului de stare civili de la locul cisdtoriei sau
al ultimei locuinle comune a sofilor, care, constatAnd desfacerea cisitoriei, va elibera, potrivit
legii, un certificat de divo(. in caz de refuz din partea ofi(erului de stare civili, solii pot
introduce cerere de divort la instan{a de judecati.



Solufia introducerii acestei institufii are in vedere faptul cd nimic nu justificd incdrcarea
activitilii instanlelor judecitoregti cu o proceduri pur administrativi, care nu presupune nici o
operd de ,judecatd".

Tn ceea ce privegte Titlul al lll-lea, ,,Rudenia", elementele de noutate sunt urmdtoarele:

soful mamei, mama, precum 9i copilul?n cauzi;

modelul francez gi canadian; in cadrul acestei reglementiri se stabilesc principiile
generale privind regimul filiafiei in situalia reproducerii umane asistate medical cu ter!
donator, rispunderea tatdlui copilului, condil i i le acliunii ?n tigada paternitdli i ,
confidenfialitatea informa[iilor, precum gi interdiclia conven(iilor avdnd drept scop
procrearea sau purtarea sarcinii pentru alti persoani (sub sancliunea nulitdfii
absolute);

Titlul lV, ,,Autoritatea pirinteascd" - nofiune noud, inspirati de codurile francez gi cel
din Qu6bec -, constituie cadrul general cu privire la drepturile gi indatoririle pdrintegti privind
persoana gi bunurile copilului minor, exercitarea autoritdfii pdrintegti gi deciderea din
exerciliul drepturilor pdrintegti. Potrivit proiectului, pdrinfii au dreptul gi Tndatorirea de a cregte
copilul, asigur6ndu-i o dezvoltare fizici, mentali, spirituald, morali gi sociald armonioasd.
Autoritatea pdrinteascd se exercitd impreund de ambii pirinfi, in principiu chiar 9i atunci cAnd
sunt divo(ali. De asemenea, se reglementeazd 9i alte aspecte, precum notiunile de,,locuinld
a copilului" 9i ,,administrare a bunurilor copilului".

Titlul V, ,,Obligafia de Tntrefinere", cuprinde normele referitoare la subiectele obligaliei
de intrelinere 9i ordinea in care aceasta este datorati, condifiile obligaliei de intrefinere,
precum 9i executarea obligaliei de intrelinere.

C. Gartea a lll-a, ,,Despre bunlrrf', urmiregte sd realizeze o unificare a dispoziliilor privind
bunurile, dreptul de proprietate gi celelalte drepturi reale, existente in reglementiri disparate,
lindnd cont de soluliile din doctrini gijurisprudenli in aceasti materie.

Dupi inldturarea regimului totalitar, una dintre cele mai importante provocdri la care au
trebuit sd rispundi, in egali mdsurd, legiuitorul, jurisprudenla gi doctrina a fost reconstruclia
sistemului dreptului de proprietate. inldturarea dreptului de proprietate socialisti gi revenirea
la tradilia dreptului de proprietate privati au fost consacrate, in mod treptat, in legislalia
postdecembristd, in anii 1990 gi 1991. Corolarul acestei evolutii a fost reglementarea
constitulionali a dreptului de proprietate. in legea fundamentali ai.r fost statuale principiile
care guverneazd dreptul de proprietate privati gi dreptul de proprietate publicd. Ulterior, pe
aceastd bazd, au fost adoptate noi reglementiri care au completat regimul juridic al celor
doui forme ale dreptului de proprietate.

in raport cu aceste noi reglementiri, o regAndire a dreptului de proprietate era
necesari. [n acest sens, Tn proiect au fost sintetizate evolufiile legislative postdecembriste,
dreptul de proprietate privatd gi dreptul de proprietate publicd fiind reglementate in mod
coerent, in titluri distincte. Pe temeiul dreptului de proprietate privatd gi al dreptului de
proprietate publicd, au fost reglementate toate celelalte drepturi reale principale: dreptul de
uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitalie, dreptul de servitute, dreptul de superficie, dreptul
de administrare, dreptul de concesiune 9i dreptul de folosin[d gratuiti.



Principalele elemente de noutate aduse Ca(ii a Ill-a sunt:
in materia accesiunii, s-a fdcut distinc{ie intre lucrdrile autonome gi lucrdrile addugate, precum

9i intre lucrdrile cu caracter durabil gi lucririle cu caracter provizoriu; in sfera lucririlor
adiugate, a fost ficuti diferenlierea intre lucrdrile necesare, cele utile 9i cele voluptuare,
fiecdreia dintre aceste categoriide lucrdri stabilindu-i-se un regim juridic specific;
o noud solulie aplicabild Tn cazulincheierii, de cdtre un singur coproprietar, a unor acte juridice
asupra bunului comun cu nerespectarea regimuluijuridic al exercitirii dreptului de proprietate
comund pe cote-pi(i obignuitS; in aceasti situa{ie, coproprietarului vdtdmat i se recunoagte
dreptul ca, inainte de impi(eali, sd exercite acfiunile posesorii impotriva te(ului care ar fi
intrat in posesia bunului comun Tn urma incheierii actului;
reglementarea proprietdfii periodice 9i instituirea sancliunii excluderii, aplicabil5 in cazulin care
unul dintre coproprietari tulburi in mod grav exercitarea proprietdlii periodice - excludere
constAnd in vAnzarea forlati a cotei-pd(i din dreptul de proprietate aparlinAnd celui exclus;
limitarea duratei dreptului de superficie la 99 de ani inlocuiegte actuala reglementare ce
prevedea perpetuitatea dreptului de superficie; de asemenea, au fost reglementate efectele
incetdrii dreptului de superficie in relaliile dintre nudul proprietar 9i superficiar, precum gi
asupra drepturilor, inclusiv a drepturilor reale de garanlie, constituite asupra imobilului, in
cursul superficiei, fie de nudul proprietar, fie de superficiar;

uzufructuar asupra bunului dat in uzufruct - reglementare corelatd cu prevederile din materia
accesiunii imobiliare artifi ciale.

excluzdndu-se in mod explicit posibilitatea dobdndirii prin uzucapiune a servitu[ilor negative
(servitulile negative nu sunt veritabile dezmembrdminte ale dreptului de proprietate, ci simple
cdi de schimbare a echilibrului dintre sferele de exercitare a drepturilor de proprietate asupra
imobilelor vecine apa(inind unor persoane diferite; asemenea servitufi nu sunt, prin natura lor,
susceptibile de posesie);

de citre detentorul precar, printr-un act translativ de proprietate cu titlu particular, cdtre un
dobAnditor de bund-credinfd; un asemenea dobAnditor de bund-credintd va fi deci considerat
posesor gi va putea beneficia de efectele specifice posesiei;

opozabilitatea fald de terli a actelor juridice translative sau constitutive de drepturi reale cu
privire la un bun mobil;

proprietarul bunului mobil pierdut sau furat il poate revendica de la te(ul dobdnditor de bund-
credin!5.

Cartea a lll-a din Proiect propune introducerea in dreptul civil romdn a institutiei trust-ului
(fiducia). Acest concept, cu o aplicare foarte largd Tn sistemul de drept anglo-saxon, a fost deja
receptat in dreptul continental in unele sisteme juridice nationale (de exemplu, Franta, Elvefia,
Luxemburg). La redactarea textului a fost avut in vedere modelul Legii nr.2007-211 din 1g
februarie 2007 prin care a fost introdus, in Codul civil francez, TitlulXlV, ,,Despre fiducie".



Fiducia a fost definita ca operalia juridici prin care unul sau mai mulfi constituitori transferd
drepturi reale, drepturi de creanli, garanlii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de
asemenea drepturi, prezente ori viitoare, citre unul sau mai mulfi fiduciari care le administreazd cu
un scop determinat, in folosul unuia sau al mai multor beneficiari. Acestea alcdtuiesc o masd
patrimoniali autonomi, distinctd de celelalte drepturi 9i obligafii din patrimoniile flduciarilor.
Calitatea de constituitor poate fi avuti de orice persoani fizici sau juridicd, insd, pentru a se evita
operaliunile de spSlare de bani 9i evaziunea fiscali, calitatea de fiduciar a fost limitata la institufiile
de credit, societdlile de servicii de investiliifinanciare, societdfile de asigurare 9i de reasigurare.

In patrimoniul fiduciarului, drepturile 9i obligaliile fiduciare alcituiesc o masi patrimoniald
distinctd de celelalte drepturi gi obliga(ii, neexistind concurs intre creditorii fiduciari gi ceilalli
creditori ai fi duciarului.

Pentru prima oari in legislalia romdneascd au fost introduse, dupd modelul Codului civil
din Qu6bec, reglementdri generale privind administrarea bunurilor altuia. Aceste reglementdri se
vor aplica in fiecare situalie ?n care nu existd reglementdri speciale privitoare la administrarea
bunurilor unei alte persoane, precum giin completarea eventualelor reglementiri speciale.

Primul capitol din acest titlu confine dispozilii generale, aplicabile tuturor formelor de
administrare. in doud sec{iuni diferite din Capitolul al ll-lea al acestui titlu au fost reglementate
doud forme distincte de administrare, fiecare avdnd un regim juridic propriu: administrarea simpli
9i administrarea deplini.

ln timp ce administrarea simplS presupune imputernicirea administratorului de a efectua
actele necesare pentru conservarea bunurilor gi actele utile pentru ca acestea si poati fi folosite
conform destina{iei lor obignuite, administrarea deplind presupune gi indatorirea administratorului
de a exploata in mod profitabil bunurile administrate, de a spori patrimoniul sau de a realiza
afectaliunea masei patrimoniale - ceea ce implicd gi o libertate mai mare a administratorului deplin
de a incheia acte de dispozilie cu privire la bunurile administrate.

Tn Capitolul al llllea sunt cuprinse 9i prevederi referitoare la evitarea conflictelor de interese
dintre administrator gi cel ale cdrui bunuri sunt administrate, la separarea bunurilor
administratorului de cele administrate, fiind stabiliti 9i posibilitatea administratorului de a sta in
justilie pentru orice cerere sau acfiune referitoare la administrarea bunurilor 9i de a interveni in
orice cerere sau acliune avdnd drept obiect bunurile administrate.

Titlul al V-lea,,,Cartea funciari", adoptdnd sistemul Decretului-lege nr. 115/1938, care a
funcfionat Tn Transilvania, Banat gi nordul Moldovei inainte de punerea in aplicare a Legii
cadastrului 9i a publicitilii imobiliare nr. 7/1996, stabilegte caracterul constitutiv al inscrierii
constituirilor sau strdmutdrilor drepturilor reale asupra imobilelor. Astfel, drepturile reale asupra
imobilelor, supuse inscrierii potrivit legii, se vor dobAndi, atit intre pirli, cit 9i fald de terli, numai
prin inscrierea in cartea funciari, in temeiul acordului de voinle al pirlilor.

A fost instituitd, de asemenea, posibilitatea depunerii cererilor de inscriere in cartea
funciard prin orice mijloc care asiguri transmiterea textului 9i confirmarea primirii cererii de
inscriere. TotodatS, a fost prevdzut modul de solutionare a conflictului dintre persoanele ale ciror
cereri de ?nscriere au primit, provizoriu, acelagi rang.

Principiul dobAndirii cu bund-credinli a unui drept tabular, ca derogare de la regula nemo
plus iuris ad alium transferre pofesf quam ipse habet, este riguros reglementat astfel inc6t sd
asigure proteclia juridica reali doar a te(ilor care au dobAndit cu bund-credinli un drept real
inscris in cartea funciari, in temeiul unui act juridic cu titlu oneros sau, dupi caz,in temeiul unui
contract de ipotecd, insi numai dacd sunt Tntrunite urmitoarele condi{ii cumulative:

a) nu a fost Tnregistrati nicio acfiune prin care se contesti cuprinsul ci(iifunciare;
b) din cuprinsul ci(ii funciare nu rezulti nicio cauzd care sd justifice rectificarea acesteia in

favoarea altei persoane;



c) nu a cunoscut, pe afte cale, inexactitatea cuprinsului cirtiifunciare.
De asemenea, o atenlie speciali a fost acordati 9i acliunilor de carte funciari - acfiunea in

prestalie tabulard gi acliunea in rectificare - ale cdror condi[ii au fost riguros reglementate, in
scopul asigurdrii securitdlii juridice a circuitului civil.

ln sfArgit, au fost previzute gi principalele cazuri de notare in cartea funciari a unor
drepturi personale, acte, fapte sau alte raporturi juridice Tn legiturd cu imobilul Tnscris in cartea
funciard, previzAndu-se cd efectul principal al notdrii este asigurarea opozabilitatea acestor situalii
juridice fali de te(i, chiar dacd existd gi pot exista gi cazuri de notare cu efect pur informativ.

D. Gartea a lV-a din proiectul Noului Codul civil este dedicati, in exclusivitate, materiei
succesiunilor gi liberalitdfilor, Tn redactarea acesteia pornindu-se de la necesitatea revizuirii
unor institu(ii precum testamentul, rezerya succesorali, raportul succesoral.

Titlul | - ,,Dispozilii referitoare la mogtenire Tn general" grupeazd aspectele comune
tuturor tipurilor de succesiuni. Sunt tratate, in primul capitol al acestui titlu, problemele legate
de deschiderea succesiunii, precizdndu-se felurile acesteia 9i stabilindu-se, Tn mod concis,
atdt Tnlelesul noliunii de mogfenire legald, cdt 9i caracterul supletiv al acesteia in raport cu
mogtenirea testamentard. Totodatd, este consacrati regula potrivit cdreia actele juridice
avdnd ca obiect drepturi eventuale asupra unei mogteniri nedeschise sunt lovite de
sancliunea nulitd{i i absolute.

Capitolul al l l- lea reglementeazi conditi i le generale ale dreptului de a mogteni. Ca
reguld generald in materie de capacitate ,,o persoani poate mogteni dacd existi la momentul
deschiderii mogteniri i , iar drepturile copilului sunt recunoscute de la concepfiune, cu condifia
ca acesta si se nascd viabil", reconfirmAndu-se principiile capacitilii de folosinli anticipate,
consacrate in Cartea | ,,Despre persoane".

Totodatd, in ceea ce privegte voca[ia succesorali a comorienlilor, proiectul Codului
civil prevede faptul cd Tn cazul decesului mai multor persoane, daci nu se poate stabili ci
una a supravietuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se mogteni una pe cealalti.

Cu titlu de noutate, urmdndu-se reglementarea similard din Codul civil francez 9i cel al
provinciei Qu6bec, in cadrul Capitolului al ll-lea au fost reglementate cazurile de nedemnitate
absolutd gi nedemnitate judiciari, efectele nedemnitdfii, precum gi faptul cd aceste efecte pot
fiinliturate prin manifestarea expresi a voin{ei defunctului.

Titlul al ll-lea, ,, Mogtenirea legalS"delimiteazd sfera persoanelor care au calitatea de
mogtenitori legali gi instituie principii le generale ale devoluliunii legale. Astfel, ca element de
tradilie, au fost menlinute cele patru clase de mogtenitori, stabilindu-se ordinea in care
acegtia vin la succesiune.

In privinla reprezentirii succesorale s-a urmirit, pe de o parte, sd se consacre expres
unele reguli deduse p6nd acum numai pe cale de interpretare doctrinari 9i jurisprudenfiali,
iar, pe de altd parte, si se dea o reglementare unitari acestei materii.

Proiectul integreazi dispozifiile privind drepturile de mogtenire ale sofului
supraviefuitor, prevdzute actualmente in Legea nr.319/1944 pentru dreptul de mogtenire al
solului supravie{uitor, stabilind cota succesorald a acestuia cdnd vine Tn concurs cu clasele
de mogtenitori, dreptul de abitalie, precum 9i dreptul special de mogtenire al solului
supravieluitor - dreptul acestuia de a mogteni, pe ldngi cota stabilitd, mobilierul gi obiectele
de uz casnic care au fost afectate folosinlei comune a solilor.

Titlul al lll-lea este dedicat liberalitd!ilor, reglementdnd capacitatea, substitufiile,
liberalitilile reziduale, revizuirea condiliilor gi sarcinilor.
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Este consacrat principiul potrivit cdruia orice liberalitate trebuie si imbrace forma
donaliilor - inter vivos - sau a legatului - cuprins in testament. Totodati, sunt reglementate
unele probleme comune liberalitdfilor, in privinfa condiliilor de fond ale acestora (incapacitdfi
speciale de a primi prin liberalitdli, aspecte privitoare la substitulia fideicomisard, efectele pe
care aceasta le produce cu privire la bunuri, drepturile substituitului).

Observdnd criticile formulate in doctrina romAnd gi francezd, s-a eliminat solulia
considerati inechitabil i a codului actual (art.806 C.civ.), in care minorul intre 16-18 ani nu
putea dispune decAt de jumitate din averea sa, ceea ce ficea ca jumitate din averea
testatorului mort fdri succesori legali si devind succesiune vacantd.

in materia donaliilor, este menlinutd cerinla ad validitatem a formei autentice, dar este
prevdzutd expres validitatea in dreptul nostru a darurilor manuale. Avdnd in vedere
importanla practicd a evaludrii mobilelor donate, in special in materia reducliunii gi raportului,
s-a accentuat cerin{a inscrisului estimativ, aceasta obliga{ie fiind previzuti sub sancfiunea
nulitdli i  absolute. Totodatd, cAmpul de aplicare al donaliei sub forma darului manual a fost
limitat la bunurile mobile corporale de valoare redusd, spre a se consolida rolul protectiv al
formalismului Tn materia contractului de donalie.

Dintre cauzele de revocare a dona{iilor, s-a eliminat, ca inutild 9i inadecvati societilii
actuale, revocarea de drept a donaliilor pentru survenire de copii. Din aceleagi rafiuni, au fost
simplificate formalitSlile in cazul donaliilor intre soli.

In materia testamentului, proiectul inoveazi din mai multe puncte de vedere:

criticilor aduse Tn doctrini articolelor 888 gi 894 din Codul civil, gi celor corespunzdtoare din
Codul francez;

romAneasci.
in materia execufiunii testamentare au fost valorificate ?mbundtdlirile in domeniu aduse

prin Legea nr.36/1995 privind notarii publici gi activitatea notariali, precum gi dispozi(iile in
materie din Codul civilfrancez.

Titlul al lV-lea, ,,Transmisiunea gi partajul mogtenirii", aduce o serie de imbunitdfiri
dispoziliilor actuale Tn domeniu:

controversd a doctrinei gijurisprudenlei, proiectul dd cdgtig de cauzd opiniei majoritare
potrivit cireia, in pofida caracterului potestativ 9i strict personal al dreptului de optiune,
creditorii succesibilului pot s5-l exercite pe cale oblici, in limita Tndestulirii creanlei
acestora.

bunurilor raportate.

E. Cartea a V-a, ,,Despre obligalit' propune o restructurare a materiei gi o reformulare
a principii lor 9i conceptelor tradil ionale in lumina tendinlelor moderne Tn materie.
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Noua reglementare propune o abordare unitard a raporturilor obliga(ionale. Astfel, se
renunld la diviziunea tradilionali in raporturi civile 9i raporturi comerciale gi se consacri diferenlieri
de regim juridic in funclie de calitatea de profesionist, respectiv non-profesionist a celor implicafi in
raportul juridic obligalional. La stabilirea regimului general al obligafiilor a fost avuti Tn vedere gi
asigurarea unei protecfii corespunzdtoare a subiectelor de drept aflate pe o pozilie de inferioritate
economici, perspectivd ce se reflectd, in special, in dispoziliile referitoare la formarea contractulur,
integrarea clauzelor standard in contract, reducerea clauzei penale, repararea prejudiciului
nepatrimonial g.a.

Structuratd in '11 titluri, materia obligaliilor cuprinde dispozilii generale referitoare la
conlinutul raportului de obliga[ie, dispozilii cu privire la izvoare, modalitafi gi tipuri de obligafii,
executarea, transmisiunea, transformarea 9i stingerea obligaliilor, precum 9i un capitol special
destinat restituirii prestaliilor. Un titlu distinct este destinat contractelor speciale gi modalitdlilor de
garantare a obligaliilor,

In ceea ce privegte izvoarele obligaliilor, alituri de contract, actul unilateral, gestiunea de
afaceri, imbogdfirea fdrdjustd cauz5, plata nedatorati gi fapta ilicitS, a fost adiugat ,,orice alt act
sau fapt de care legea leagd nagterea unei obligalii". Ldrgirea sferei izvoarelor obligafiilor se
impune pentru a l ine pasul cu realitatea reglementdrilor dintre cele mai variate din ult ima
perioadi, caracterizati, printre altele, de diversificarea Tmprejuririlor care, potrivit legii,
genereazi raporturi juridice obligafionale, fali de care concepfia tradilionali, intemeiatd pe
distinc{a act juridic-fapt juridic stricto sensu, se dovedegte a fi nesatisficitoare.

ln capitolul destinat contractului, sunt reglementate in detaliu aspecte referitoare la
incheiere - capacitatea, consimldmdntul, obiectul, cauza 9i forma (sunt incluse dispozilii speciale
referitoare la forma contractelor electronice), la nulitate (se consacri prezumfia de nulitate relativd,
fixdndu-se regimul general al nulitSlii linand seama de distinclia dintre nulitatea absoluti gi
nulitatea relativi, efectele nulitdlii, condiliile de validare a contractului nul sau anulabil 9i
conversiunea contractului nul interpretare (se introduce conceptul de ,,voinfd concordantd" a
pa(ilor) gi cesiunea contractului. S-a urmirit gi o simplificare a definiliilor tipurilor de contracte
pentru o mai mare claritate gi s-au introdus defini{ii pentru alte tipuri de contracte, cum ar fi
contractul de adeziune sau contractul-cadru. O atentie deosebitd este acordati regulilor privitoare
la formarea contractului 9i, in special, etapei precontractuale, fiind reglementatd rdspunderea
precontractuald, indeosebi pentru negocierea cu rea-credin{i, divulgarea sau folosirea
neautorizati a informaliilor confidenliale, retragerea intempestivd a ofertei.

Mecanismul Tncheierii contractelor este analizat prin prisma conceptelor traditionale de
ofertd gi acceptare, fiind Tnsd avansate 9i solulii pentru cazurile Tn care aceasti teorie se aplici cu
dificultate, cum este cazul negocierilor indelungate ori al manifestdrilor de voin[d implicite. Noua
reglementare consacri solulia irevocabilitSlii ofertei de a contracta, o conceptie realisti care
se bazeazd pe faptul cd, de cele mai multe ori, oferta lansatd destinatarului are in spate
negocieri gi discufii, Tn raport cu care orice rdzgdndire din partea ofertantului nu poate fi privitd
decAt ca inexistenti. O modificare importanti vizeazd momentul incheierii contractului, fiind
consacrat sistemul ,,receptiunii", care se regisegte in majoritatea sistemelor de drept civil.
Astfel, contractul se va incheia in momentul 9i in locul in care acceptarea ajunge la ofertant,
indiferent dacd acesta a cunoscut sau nu con{inutul acceptirii.

De un cert interes practic este reglementarea clauzelor-standard gi a clauzelor
neuzuale, prin care s-a urmirit temperarea posibilelor abuzuri ale pirlii a cdrei pozilie
economicd este privilegiatd gi de care este tentati si profite in relalia cu partea mai
vulnerabil i.
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in privinla viciilor de consimlimdnt, noutdlile pe care le aduce noua reglementare sunt
semnificative. Astfel, urmdnd modelul legisla(i i lor moderne 9i al Principii lor Unidroit, numai
eroarea esenliald va deschide calea unei acliuni in anularea contractului. Spre deosebire de
reglementarea actuald, eroarea asupra naturii sau obiectului contractului este tratatd ca o
cauzd de nulitate relativi. in plus, sunt reglementate expres eroarea de drept gi dolul prin
reticenld iar leziunea dobdndegte o vocalie generali de protejare a pi(ii defavorizate intr-un
raport contractual 9i de remediere a dezechilibrelor contractuale grave provocate prin
comportamentul incorect al celeilalte p5(i.

Referitor la dispoziliile ce reglementeazd obiectul contractului, s-a urmdrit asigurarea
unui echilibru intre nevalabilitatea contractului gi rdspunderea contractualS. Astfel, potrivit noii
reglementdri, imposibilitatea inifiald a obiectului obligafiei nu atrage Tntotdeauna nulitatea
contractului. Se reglementeazi posibilitatea de a contracta cu privire la bunuri care, la data
incheierii contractului, apa(in unei te(e persoane, solufie care este perfect concordanti cu
necesitdlile relevate atAt de circuitul comercial cAt 9i de cel civil.

$i dispoziliile care privesc efectele contractului propun solulii inovatoare, dintre care
amintim: strdmutarea riscului Tn contractele translative de proprietate odati cu predarea
bunului, reglementarea expresi a impreviziunii gi a denunldrii unilaterale ca modalitate de
incetare a oricdrui tip de contract ?ncheiat pe durati nedeterminati. Primesc o reglementare
detaliatd 9i clauza de dezicere, pactul de op[iune, promisiunea de a contracta, stipula[ia
pentru altul, promisiunea faptei altuia 9i simulalia. Tn privinla reprezentdrii, s-a urmirit, Tn
principal, clarificarea condiliilor gi efectelor acesteia, mai ales a efectelor actelor incheiate de
reprezentant fdri indicarea numelui reprezentatului gi a celor incheiate in lipsa sau cu
depigirea puterii de a reprezenta.

in materia rdspunderii civile delictuale, se propune includerea unor solulii consacrate in
doctrind gi jurisprudenld, cum ar fi: rispunderea pentru vdtdmarea unui interes, iar nu numai
a unui drept subiectiv, rdspunderea in cazul neindeplinirii unei activitdli impuse de lege sau
de ordinul superiorului, extinderea rdspunderii comitentului pentru fapta prepusului, definirea
pazeijuridice g.a.

Modalit i l i le obligali i lor 9i t ipurile de obligali i complexe fac obiectul unor tit luri distincte.
Noua reglementare preia regula solidaritilii legale in obligaliile comerciale (consacrati, in
prezent, Tn art.42 din C.Com.) gi introduce solidaritatea pasivd legald Tntre debitorii unor
obliga{ii contractate pentru exploatarea uneiintreprinderi. Sunt oferite, de asemenea, gi solu[ii
menite sd clarifice anumite probleme controversate, cum ar fi precizarea consecinlelor
imposibilitdfii executirii in naturi a obligaliilor asupra solidaritalii pasive ori enunfarea
criteriilor de stabilire a contribuliei codebitorilor solidari la plata obligafiei.

Tn ceea ce privegte executarea siliti a obligaliilor, se propune, fald de
reglementarea actuali, o restructurare a acestei materii. astfel, dupi enunlarea principiului ci
orice obligafie trebuie indeplinitd in mod integral gi la timp, sunt enumerate mijloacele puse la
dispozi!ia creditorului pentru a remedia consecin!ele neexecutdrii obligafiei, respectiv:
executarea in naturd a obligaliei; rezolufiunea sau rezilierea contractului ori, dupd caz,
reducerea propriei obligafii corelative, dacd obligalia este contractuali; alte mijloace
previzute de^lege pentru realizarea dreptului (misuri conservatorii, acliunea oblici, acliunea
revocatorie). In toate cazurile, creditorul poate cere daune-interese pentru prejudiciile cauzate
prin neexecutare, acestea put6nd fi cerute exclusiv in cazul executdrii integrale prin
echivalent, sau, daci este cazul, pot fi cumulate cu celelalte remedii.
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Totodatd, nofiunea de ,,neexecutare a obligaliilor" este definitd in sens larg, spre a
reuni toate formele de neexecutare, precum neexecutarea totald sau parliald, executarea
defectuoasi ori executarea cu intdrziere a obligafiei. Existenla neexecutirii se determini
tindnd seama, intre altele, de natura obligaliei - de mijloace sau de rezultat, precum gi de
calitatea debitorului.

in acelagi timp, s-a dorit o reglementare in detaliu a punerii in intdrziere a debitorului.
Astfel, at6t in raporturile civile, cdt gi Tn cele comerciale, a fost preferati solufia acorddrii unui
termen suplimentar debitorului, urmirindu-se oblinerea unei executdri voluntare a obligaliei
decdt incurajarea declangirii imediate a procedurilor judiciare. Fali de reglementarea actuald
din art.1079, au fost extinse situaliile in care debitorul se afli de drept in intArziere,
precizdndu-se ci sarcina probei unui caz de intArziere de drept revine intotdeauna
creditorului, pentru a proteja debitorul de un eventual comportament abuziv al creditorului,
aceastd reguld putAnd duce, uneori, la o rdsturnare a sarcinii probei.

Prevederile proiectului pdstreazd regula actuald a executdrii in naturd a obligafiilor,
debitorul putdnd fi silit sd ofere creditorului prestalia promisi atita timp c6t acest lucru este
posibil, insi noliunea de imposibil i tate trebuie interpretatd in sens larg, cuprinzAnd atdt o
imposibilitate de fapt, cit gi o imposibilitate de drept.

O noutate adusd prin proiect privegte neexecutarea obligafiei de a face; astfel, fa(d de
reglementarea actuald, creditorul nu mai este obligat sd ceari incuviinlarea instanlei
judecdtoregti pentru a trece la executarea silitd, fiind insd dator sd-l ?ngtiin(eze pe debitor prin
cererea de punere in intdrziere.

ln ceea ce privegte existenla unui prejudiciu, condilie esenliali de acordare de
despdgubiri creditorului pentru neexecutarea obligaliei de cdtre debitor, se precizeazd cd
prejudiciul se determind l inAnd seama nu doar de pierderile cauzate creditorului, dar 9i de
avantajele pe care acesta le obfine, spre exemplu, prin evitarea sau reducerea unor cheltuieli.
Se menfioneazd, totodat5, in mod expres cd prejudiciul nepatrimonial este susceptibil de
reparatie, formularea din proiect fiind meniti si permiti integrarea tendinlelor moderne
privind formele prejudiciului nepatrimonial (a se vedea, Hotdrdrea CJCE Simone Leitner c.
TUI Deutschland GmbH &Co. KG din 12 martie 2002).

O modificare importantd privegte momentul de la care Tncep sd curgd dobAnzile
moratorii in cazul obliga(ii lor binegti. Spre deosebire de solulia actuali, conlinutd in art.1088
C.civ., proiectul stabilegte cd daunele moratorii curg din ziua scaden[ei, fdrd a fi nevoie de
vreo punere in Tntdrziere. Aceasti solulie este meniti si stimuleze executarea la timp a
obligafiilor binegti, rdspunzAnd mai bine exigenlelor come(ului 9i corespunzdnd, totodatd,
tendin(elor moderne din dreptul european gi din proiectele de unificare a dreptului privat.

in ceea ce privegte clauza penald, fafi de reglementarea actualS din art.1070,
proiectul prevede cd instanlele judecitoregti, chiar daci pot reduce clauza penali, nu o pot
suprima; in plus, pe de o parte, instanfele judecdtoregti nu pot reduce clauza penald sub
valoarea obligaliei principale, chiar daci creditorul nu dovedegte existenla unui prejudiciu gi,
pe de alti parte, nu au puterea de a majora penalitatea atunci cAnd aceasta este inferioari
prejudiciului efectiv suferit.

Modificiri importante se aduc ai in ceea ce privegte rezolu{iunea gi rezilierea
contractului. Sfera de aplicare a rezolu[iunii este extinsi; astfel, chiar daci domeniul predilect
de aplicare il constituie contractele sinalagmatice, mecanismul rezoluliunii fiind legat de
reciprocitatea gi interdependenla obligafiilor contractuale, existi contracte unilaterale, cum
este cazul gajului, in care rezoluliunea trebuie sd permitd uneia dintre pi(i si pund capdt
legiturii contractuale. in plus, rezoluliunea este, ca reguli, convenlionald gi nu judiciari, ca in
prezent.
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Reglementarea ,,transmisiunii gi transformdrii obligafiilor", a fost restructuratd pentru a
permite o expunere sistematici a regulilor. in materia cesiunii de crean[i s-a urmdrit
clarificarea gi simplificarea regulilor aplicabile mai ales in ceea ce privegte opozabilitatea
cesiunii de creanld fali de debitorul cedat. A fost reglementati in mod distinct cesiunea unei
universalitSli de creanfe pentru a permite astfel realizarea unor operaliuni esenliale in
raporturile de credit, cum sunt operaliunile de factoring. De asemenea, proiectul completeazi
o lacund importantd Tn legislalia noastri actuali, detali ind reguli le aplicabile creantelor
constatate printr-un titlu la purtdtor in ceea ce privegte transferul titlurilor, drepturile
delindtorului t it lului, mij loacele de apdrare gi acliunea definitorului deposedat in mod
nelegitim de tit lul sdu.

O alti noutate privegte reglementarea preluirii de datorie, acest mecanism permildnd
simplificarea gi accelerarea schimburilor economice prin realizarea concomitenti a mai multor
raporturi obligalionale, fdri a se recurge la mecanismul novaliei prin schimbare de debitor.

Ca o consecinld a abandondrii dualismului cod civil - cod comercial, s-a impus, in mod
logic, includerea in codul civil a c6t mai multor contracte, inclusiv a celor considerate ca fiind
apanajul exclusiv al comercianlilor. Astfel, se regisesc in proiect contractul de comision, de
consignafie, de expedilie, de transport, de agen{ie, de intermediere, antreprizi, contractul de
report, de furnizare, contractul de depozit hotelier, contracte bancare.

Structural, reglementarea contractelor speciale este impi(itd in capitole aferente
fiecirui contract special, existdnd, totodatd, contracte concepute ca variafiuni ale unui tip
special de contract (ex.: depozitul necesar, depozitul hotelier, sechestrul conven[ional sunt
reglementate ca subdiviziuni ale contractului de depozit; contractul de comision, contractul de
consignafie gi contractul de expedifie sunt analizate ca subdiviziuni ale contractului de
mandat fdrd reprezentare ).

Capitolul l, relativ la vdnzare, reglementeazi promisiunea de vAnzare, vAnzarea
bunului altuia, precum gi obligaliile vAnzdtorului 9i ale cumpdrdtorului gi stabilegte reguli
speciale referitoare la exercitarea drepturilor pd(ilor la contract. De asemenea, sunt
previzute dispozilii cu privire la dreptul de preemliune gi vAnzarea cu pact de rdscumpdrare,
vdnzarea cu drept de opliune gi promisiunea de v6nzare, reguli speciale care guverneazd
vAnzarea bunurilor mobile gi imobile 9i, respectiv, vAnzarea unei mogteniri. Sunt reglementate
diferite varietili de vdnzare, precum vAnzarea cu plata prelului in rate, vAnzarea la licitalie
publici, vAnzarea de drepturi litigioase.

Capitolul al ll-lea reglementeazd contractul de schimb, realizdndu-se, in lumina
modelefor de drept comparat urmirite, o corelare a no[iunii cu cea a contractului de vilnzare.

Capitolul al lll-lea este dedicat contractului de furnizare, care nu cunoagte de lege lata
o reglementare de principiu (aplicafii ale contractului gdsim in cadrul unor materii speciale,
cum ar fi contractul de furnizare de energie electricS; de asemenea, Codul comercial
reglementeazi Tntreprinderile de furnituri, fdrd sd defineascd Tnsd contractul de furnizare).

Capitolul al lV-lea privegte contractul de report, dispoziliile acestuia urmdnd sd
constituie dreptul comun pentru reglementdrile speciale care ar putea reglementa astfel de
operaliuni, cum ar fi regulamente bursiere, etc. Potrivit concepliei proiectului, contractul de
report cuprinde in structura sa o vdnzare care se executd imediat, cu plata la vedere 9i cu
predarea titlurilor care fac obiectul v6nzirii 9i o revAnzare intre aceleagi pi(i, de data aceasta
av6nd calitdli inverse, pe un pre! determinat 9i la un termen determinat, a unor titluri de
aceeagi specie cu cele care au ficut obiectul primei vilnzdri.
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Capitolul al V-lea este dedicat contractului de localiune gi stabilegte, Tn primul rdnd,
reguli referitoare la natura locafiunii, drepturile gi obligaliile rezultdnd din contractul de
locatiune, precum 9i incetarea acestuia. Reguli particulare sunt prevdzute cu privire la
contractul de inchiriere a locuinfei; de asemenea, subliniindu-se faptul cd localiunea unui
teren constituie arendare, sunt prevdzute regulile specific contractului de arendare. Ca o
reglementare importantd, in materia contractului de loca[iune s-a prevdzut cd in privinla
obligaliei de restituire a bunului dat in locafiune, contractul incheiat pe duratd determinatd
reprezinti titlu executoriu la expirarea termenului. Aceasti reglementare a fost propusi
pentru a se inlitura eventualele abuzuri ale locatarului care, la expirarea termenului, refuzd
si-gi execute obligalia de restituire a bunului dat in locafiune, iar intentarea acliunii in
evacuare nu este o solu{ie viabil i, dati f i ind durata mare a procesului.

Capitolul al Vl-lea reglementeazl contractul de antrepizd. Sunt de menlionat, dintre
prevederile nou introduse cele privind determinarea prefului, furnizarea materialului,
delimitarea fald de contractul de vdnzare, obligaliile pi(ilor, informarea beneficiarului,
vinzarea bunurilor neridicate la termen, prelulimpoviritor, noliunea antreprizei pentru lucriri
de construclii gi imprejuririle care impiedicd executarea lucrdrilor.

Capitoful al Vll-lea grupeazd prevederile referitoare la contractul de societate gi Ia
contractul de asociere in participa,tie gi, cu titlu de noutate, stabilegte posibilitatea ca
societatea si dobdndeasci personalitate juridicd.

Proiectul propune structurarea sistemului societ5lilor pe urmdtoarele principii:
societilile pot fi simple (reglementate de Codul civil, fdrd a le denumi insi ca atare, degi o
astfel de tehnicd este intAlnitd in Codul elvelian al obligaliilor care reglementeazi societatea
simpld) sau speciale (reglementate de legi speciale); societdlile simple (civile) sunt cele
constituite prin contractul de societate, exclusiv in condiliile Codului civil; societdfile speciale
sunt toate celelalte societdli, altele dec6t cele simple, constituite pentru exercitiul unor
activitdli economice sau diverse profesii, reglementate de legi speciale. Prevederile
proiectului Noului Cod civil privind societatea simpld constituie 9i dreptul comun cu privire la
societdlile speciale. Societitile simple pot fi cu sau fdrd personalitate juridicd, Tn funcfie de
voinla asocialilor 9i pot dobAndi personalitate juridici prin inscrierea in registrul comerlului (in
Codul civil elvelian orice persoand morald dobAndegte personalitatea prin inscrierea in
registrul come(ului, chiar gi asociatiile 9i fundafiile, cu exceplia persoanelor de interes public
care dobAndesc personalitate exclusiv prin efectul legii).

in ceea ce privegte contractul de transport (Capitolul al Vlll-lea), sunt detaliat
reglementate: no{iunea, dovada, domeniu de aplicare, incheierea contractului de transport,
transportul succesiv, pluralitatea de exemplare, recipisa de primire, transmisibilitatea
documentelor de transport, efectele transmiterii documentului de transport, ambalajul,
obliga[iile expeditorului la predarea bunurilor spre transport, suspendarea transportului 9i
contraordinul, impiedicdri la executarea transportului, modificirile aduse de transportator
contractului de transport, dreptul de dispozilie ulterioard al expeditorului, dreptul de refuz al
transportatorului, obliga{ia de predare 9i informare care incumbd transportatorului, drepturile
9i obligali i le esenliale ale destinatarului, prelul 9i alte cheltuieli, obligati i le esenliale ale
destinatarului, imposibil i tatea preddrii bunurilor, dreptul de retenfie apa(indnd
transportatorului, rdspunderea transportatorului, raporturile dintre cdriugii succesivi, obligaliile
esenfiale ale transportatorului in transportul de cildtori 9i bagaje, obligafii ale pd(ilor,
rispunderea pentru cildtori gi bagaje, rdspunderea Tn transportul succesiv.

Capitolul al lX-lea este rezervat contractului de mandat gi trateazd natura 9i intinderea
mandatului, obliga[iile pd(ilor intre ele gi, respectiv, fali de te(i, precum 9i incetarea
mandatului. Sunt reglementate, Tn mod distinct, contractele de comision, consignalie gi
expedilie, ca varialiuni ale mandatului.
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Capitolul al X-lea reglementeazd contractul de agenfie. Urmdnd principiul unificdrii Tn
materie, acest capitol integreazd principiile consacrate de Legea nr.509/2002, de Convenlia
asupra Agenfiei in Vinzarea Interna[ionali de Bunuri (Geneva, 17 Februarie 1983). Textul
respecti standardele minimale fixate de Directiva Consiliului nr.86/653/EEC privind
coordonarea legislaliei statelor membre referitoare la agenfii comerciali independenfi.

Contractul de intermediere este reglementat de Capitolul Xl din proiect. Complexitatea
economiei 9i a pielelor, fenomenul de specializare economicd a operatorilor economici gi de
globalizare a schimburilor comerciale au impus cu necesitate apari(ia intermedierii ca
operaliune prin care se pun in legiturd mai multe pirli, cu scopul de a se facilita incheierea
unor acte juridice.

Capitolul al Xll-lea este consacrat contractului de depozit gi trateazi depozitul obignuit,
depozitul necesar, depozitul hotelier, precum gi sechesfrul convenlional.

Contractul de imprumuf este reglementat de Capitolul Xlll, acorddndu-se o importanld
deosebiti dispoziliilor aferente imprumutului de folosinld - comodaful - 9i imprumutului
propriu-zis, numit gi imprumut de consumalie. Nouta[ile din aceastd materie vizeazd, in
principal, prevederile referitoare la promisiunea de imprumut, pieirea bunului dat in comodat,
obligalia comodantului de informare, transferul proprietifii 9i al riscurilor in contractul de imprumut
de consumatie, restituirea imprumutului, regimul dobdnzilor.

Capitolul al XIV-lea reglementeazd contractul de cont curenf, iar Capitolul XV este
destinat contului bancar curent gi altor contracte bancare.

Necesitatea unei reglementdri a contractului de cont curent bancar se justifici, pe de o
parte, prin particularitdlile pe care acesta le prezintd fali de contractul de cont curent
comercial, iar, pe de altd parte, prin faptul cd rispunde unei realitSfl caracterizati prin
,,bancatizarea" raporturilor economice, fenomen specific unei economii de piald.

De asemenea, aldturi de contractul de cont bancar se propune gi reglementarea altor
operaliuni bancare curente care se realizeazd prin intermediul unui cont curent sau care
reprezinti o aplica{ie a unui contract clasic (Tnchirierea casetei de valori).

Capitolul al XVI-lea, ,,Contractul de asigurare", reunegte contractul de rentd viagerd gi
contractul de intrelinere pe viafd, cel din urmi gdsindu-gi o consacrare legislativd dupi o
perioadd indelungati in care i s-au aplicat regulile obligaliilor generale gi inovaliile rezultate
din practica instanfelor judecitoregti.

in ceea ce privegte contractul de rentd (capitolul al XVll-lea), principalele noutili
formulate se referi la stipularea rentei Tn beneficiul unui tert, rezolutiunea contractului de
rentd viagerd, modurile de constituire a rentei.

Capitolul al XVlll-lea privegte contractul de intrefinere. Men[ionim, cu titlu de
exemplu, dispoziliile referitoare la aplicarea unor reguli de la contractul de renti viager6,
intinderea obliga(iei de intrefinere, proteclia creditorilor, incetarea contractului de Tntrefinere
gi, cu deosebire, la rezoluliunea contractului.

Capitolul al XIX-lea reglementeazd Jocul gi prinsoarea, ca fiind contracte aleatorii. in
ceea ce privegte contractul de joc Ai prinsoare, principalele noutdfi formulate se referi la lipsa
dreptului la acfiune atunci cdnd acestea nu au fost autorizate de autoritatea competentd, 9i
problema competi[iilor sportive.

Capitolul al XX-lea cuprinde dispoziliile relative la contractul de tranzaclie. Principalele
noutili propusese referd la noliunea de contract de tranzaclie, condiliile de fond ale
contractului, tranzactia Tncheiati pe baza unor documente false, tranzac[ia asupra unui
proces terminat gi desfiintarea tranzacliei.
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in ceea ce privegte titlul privitor la garantarea obligafiilor, menlionim cd acesta a fost
structurat in garanlii personale (fideiusiunea 9i garanfiile autonome), precum 9i in privilegii 9i
garan[ii reale. [n cadrul garanfiilor autonome au fost reglementate distinct scrisoarea de
confort gi scrisoarea de garanlie.

Referitor la privilegii 9i garanlii reale, proiectul statueazi regula egalita[ii creditorilor 9i
definegte nofiunea de ,,cauzi de preferinli", adicd de instrument juridic menit si deroge de la
regula enunlati anterior, distingind in cadrul cauzelor de preferinld privilegiile gi garanliile
reale.

Totodati, privilegiile au fost definite ca reprezent6nd preferinle acordate de lege unor
creditori in considerarea calitdlii creanlei lor, acestea nereprezentdnd un drept distinct in
patrimoniul beneficiarilor, care s-ar adiuga creantei, ci doar o ameliorare a statutuluijuridic al
acesteia in cazul unui concurs intre creditori. Totodatd, noliunea de garanlie reald include
toate instrumentele prin care un creditor dobindegte un drept cu privire la unul sau mai multe
bunuri ale debitorului sdu, ori, in anumite cazuri, cu privire la bunurile unei alte persoane, 9i
care se adaugi dreptului sdu de creanld. Garanfiile reale reglementate Tn proiectul de fald
sunt ipoteca, gajul gi dreptul de retenfie.

In ceea ce privegte ipoteca, proiectul propune o unificare gi o completare a soluliilor
actuale din Codul civil 9i din Titlul Vl al Legii nr.99/1999 privind unele mdsuri pentru
accelerarea reformei economice, previzind, ca noutate, ci gi bunurile mobile pot face
obiectul unei ipoteci. Totodati, se inldturi restriclia actuali din Codul civil (art.1774 gi
art.1776) 9i se dispune ci, in materie imobiliari, este posibili constituirea ipotecii asupra unei
universalitS{i de bunuri imobile. Referitor la incheierea contractului de ipotecd, se prevede, ca
9i exigenle de formd, cd ipoteca mobiliari se constituie prin act sub semnituri privatd, iar in
ceea ce privegte ipoteca imobiliard, se men[ioneaz6, fali de reglementarea actuald, cd
ipoteca este valabili chiar daci numai consim{dmAntul constituitorului este exprimat in formd
autentici. Aceastd dispozilie este utild mai ales in cazul incheierii contractelor la distanfd 9i al
incheierii prin reprezentanli.

Referitor la gaj, proiectul prevede cd aceasti garan{ie reald nu poate avea ca obiect
decit bunuri mobile susceptibile de detenlie materiali; spre deosebire de reglementarea
actuald, gajul nu poate purta asupra bunurilor incorporale, cum sunt drepturile de creanli,
decAt daci sunt Tncorporate intr-un titlu de valoare, ele put6nd face insd obiectul ipotecii
mobiliare. Referitor la forma contractului de gaj, ca gi noutate, proiectul consacrd libertatea
absolutd a formei acestui contract, acesta fiind incheiat in mod valabil chiar in lipsa unui
Tnscris, indiferent de valoarea crean[ei garantate.

in absenfa unei reglementaii generale in Codul civil actual a dreptului de retenlie,
proiectul prevede in mod expres acest tip de garan[ie reald imperfecti. Astfel, proiectul
consolideazd pozilia titularului dreptului de retenfie, recunoscdnd acestuia posibilitatea de a
introduce o ac{iune pentru recuperarea bunului in cazul unei desesiziri involuntare.

F. Gartea a Vl-a, ,,Despre prescriplia extinctivd, decdderea gi calculul termenelor"
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Unul dintre obiectivele majore ale politicii legislative in domeniul dreptului privat
reclami ca in activitatea de codificare si se lini seama de natura 9i specificul fiecirei materii,
care trebuie reglementatd evitdndu-se paralelismele in reglementare 9i crearea de confuzii in
privinla determinirii naturii sau calificdrii juridice a unor institu{ii. Aceste deziderate au fost
avute in vedere la reglementarea prescripliei. Codul civil de la 1864 trateazd prescriptia,
dupd modelul francez, ca o institulie unitard, degi intre cele doud forme (prescriplia extinctivi
gi cea achizitivd sau uzucapiunea) existd gi deosebiri importante, unele reguli fiind aplicabile
doar uneia dintre cele doud instituli i . De aceea, in reglementdrile moderne (de exemplu,
Codul civil german, Codul civil elvelian, Codul civil italian etc.), prescriplia extinctivi igi
gisegte sediul?n alt loc decAt acela al uzucapiunii, gi anume prima Tn cadrul materiei stingerii
obligali i lor, in general, iar a doua in materia posesiei din cadrul pi(i i  rezervate bunurilor gi
drepturilor reale principale. Urm6nd aceastd linie de gdndire, legiuitorul romdn, inci prin
Decretuf nr. 16711958 privitor la prescriplia extinctivd, a ficut un pas important in ceea ce
privegte reglementarea separatd a prescripfiei extinctive, principalele prevederi din Codul civil
aplicabile prescrip{iei extinctive fiind astfel abrogate sau, dupi caz, modificate.

O asemenea optici a urmat gi proiectul Noului Cod civil, care a rezervat intr-o carte
distinctd regulile aplicabile prescrip[iei extinctive (alituri de deciderea din exerciliul unuidrept
subiectiv civil), in timp ce uzucapiunea este tratatd in Cartea a lll-a (,,Despre bunurile"),
printre efectele juridice ale posesiei (art. 686 9i urm.), previzAndu-se totugi, spre a se asigura
corelarea dintre ele, cd dispoziliile aplicabile uzucapiunii se completeazi, in mod
corespunzitor, cu cele de la materia prescripliei extinctive.

Din punct de vedere normativ, noua reglementare preia, cu imbundti(i substanfiale,
prevederile Decretului nr.16711958 (Titlul l), sistematizate pe probleme specifice (dispozilii
generale, termenul prescripfiei extinctive, cursul prescripliei extinctive, Tmplinirea prescripliei
extinctive), la care se adaugd o reglementare generald a termenelor de decddere (Titlul al ll-
lea), aceasta din urmd constituind o noutate absoluti in dreptul civil romdn.

Proiectul delimiteazd prescrip{ia dreptului material la acfiune fa[i de prescriplia
dreptului de a cere executarea silitd, supusd, din considerente practice Tn primul r6nd,
dispozifiilor Codului de proceduri civild, care se vor completa cu cele de drept comun in
mdsura in care ar fi neindestuldtoare .

De asemenea, se propune reglementarea termenului de prescriplie extinctivd in
materia rispunderii civile delictuale, prin fixarea unui termen de prescrip[ie de 10 ani, in cazul
Tn care prejudiciul este cauzat prin torturi sau acte de barbarie, prin violenli sau agresiuni
sexuale comise nu numai contra unui minor (cum prevedea art. 1946 alin. 2, ab initio, in
forma adoptatd de Senat Tn 2004), ci gi contra unei persoane aflate in imposibilitate de a se
apira ori de a-gi exprima vointa, - cAnd termenul de prescriplie, spre a se asigura acestor
persoane o protec(ie sporiti, este de 10 ani.

Termenul general de prescrip{ie rdmdne la 3 ani, astfel cum a fost fixat prin Decretul
n r .167/1958.

in vederea adaptdrii dispoziliilor Tn materie de prescriplie la cerinlele economiei de
piald, se prevede, dupd modelul legislafi i lor moderne, posibil i tatea pd(ilor ca, in l imitele 9i
condiliile prevdzute de lege, sd modifice durata termenelor de prescriplie ori sd modifice
cursul prescripliei extinctive. Se excepteazd insd cazul drepturilor la acliune de care pdrlile nu
pot sd dispuni, precum 9i acfiunile derivate din contractele de adeziune, de asigurare gi cele
supuse legislaliei consumatorului.
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De asemenea, se mai are in vedere instituirea unui nou caz de suspendare a
prescripliei extinctive foarte util in practicd, 9i anume cazul negocierilor purtate in scopul
rezolvdrii pe cale amiabil5 a neinfelegerilor dintre pi(i. Se are in vedere faptul cd, in
asemenea situalii,, continuarea curgerii prescripliei ar fi nejustificati gi inechitabild in privinla
celui care a incercat si evite un litigiu judiciar, purt6nd cu buni-credinld negocieri de
rezolvare a diferendului.

Cdt privegte efectul prescripfiei extinctive, stingerea dreptului material la acfiune nu
poate fi invocat din oficiu de cdtre organul de jurisdic[ie, ci numai de cdtre partea interesatS,
in acord cu dispoziliile actuale din Codul civil (art. 1841).

in sfArgit, prin derogare de la regula accesorium sequitur principale, in materia
garanfiilor ipotecare, prescriplia dreptului^la acfiune privind creanfa principali nu atrage gi
stingerea dreptului la acliunea ipotecari. In acest din urmd caz, creditorul ipotecar va putea
urmdri, in condil i i le legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, insd numai in l imita
valorii acestor bunuri. Aceasti solu!ie, inspirati din dreptul german gi elvefian, se
armonizeazi gi cu regulile de carte funciard, unde ipoteca inscrisd este considerati ci existi
cAt timp nu este radiatd 9i atestd faptul cd, degi accesoriu, ipoteca este in acelagi timp 9i un
drept relativ autonom, bucurdndu-se de o existenti juridicd proprie.

Titlul l l l ,  intitulat Calculul termenelor cuprinde reguli le generale de calcul aplicabile
tuturor termenelor,fdrl deosebire de natura 9i izvorul lor, legal, convenfional sau judiciar.

G. in Gartea a Vlt-a, ,,Dispozifii de drept internafional privat" sunt integrate prevederile
Legii nr.10511992, revizuiteinsd, pentru a fi pusein acord cu noua concepliein materia dreptului
familiei, cuprinsd Tn proiect, gi cu instrumentele comunitare gi internalionale Tn domeniul dreptului
interna{ional privat.

Proiectul consacri autonomia de voinli a solilor, in sensul posibilitalii de a alege, in
anumite limite, legea aplicabild regimului matrimonial. Reglementarea propusd reflect5, astfel,
principiul instituit prin Conven(ia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabild regimurilor
matrimoniale gi reafirmat in Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea unui
Regulament european referitor la conflictele de legi Tn materia regimurilor matrimoniale,
com petenla 9i recu noagterea hotdrdri lor j udecitoregti.

De asemenea, reglementarea propusd distinge intre efectele personale 9i cele patrimoniale
generale ale cdsitoriei (regimul primar imperativ), pe de o parte, gi regimurile matrimoniale
propriu-zise (legale gi secundare), pe de altd parte, tindnd seama astfel de modificirile aduse in
domeniul dreptuluifamiliei (Cartea a ll-a).

in materia divo(ului, soluliile prezintd caracter de noutate, atdt in ceea ce privegte punctele
de legdturd, cdt gi sub aspectul posibilitdlii solilor de a alege, in anumite limite, legea aplicabild.
Astfel, se inverseazd binomul ,,cetdfenie comuni - domiciliu comun", legea aplicabili fiind, in
principal, legea regedin{ei obignuite comune, iar, in lipsi, legea ceti(eniei comune a so{ilor.

Referitor la legea regedin[ei obignuite comune, se propune o apropiere de norma de
competenli in materia divo(ului, consacratd in dreptul romAn de art.607 din Codul de proceduri
civild gi menlinuti Tn proiectul Noului Cod de procedurd civili. O normd de procedurd similard se
regdsegte in materia competenfei internalionale Tn Regulamentul (CE) nr.220112003 din 27
noiembrie 2003, referitor la competenfa, recunoagterea gi executarea hotdrdrilor in materie
matrimonial5 9i in materia responsabilitilii pdrintegti.
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Aplicarea propusi a legii romdne in alte cazuri in care nu se pot aplica celelalte criterii
asigurd previzibilitatea soluliei in aceasti materie, spre deosebire de actuala reglementare ce
prevede aplicarea legii statului cu care solii ,intrefin in comun cele mai strAnse legdturi". ln situalia
in care so{ii nu au avut nici o regedinld comuni gi nici o cetdlenie comund, este evidenti lipsa de
securitate juridici gi de previzibilitate a legii aplicabile.

Solufiib propuse sunt Tn spiritul Cd(ii vezi privind legea aplicabild gi competenla in materia
divo(ului, lansati de Comisia europeand la 14 martie 2005, gi al proiectului de Regulament (citat
anterior), care propun o unificare a normelor conflictuale la nivelul Uniunii Europene, pornind de la
premisa necesiti{ii de a asigura o mai mare securitate gi previzibilitate in ceea ce privegte legea
aplicabili divo(ului.

Proiectul propune, ca institulie nou5, ,,Tnliturarea exceplionali a legii aplicabile", care
permite judecitorului, in mod excepfional, sd stabileasci legea aplicabild cea mai adecvatd in
spefi, independent de norma conflictuali Tn materie (o aplicalie subsidiard a metodd proper law).
Aceastd metodi de determinare a legii aplicabile nu va fi insi permisd cdnd pdrlile au ales legea
aplicabild, in temeiul autonomiei de voin{d, precum giin unele materiiin care normele conflictuale
au un caracter imperativ (starea 9i capacitatea civild a persoanei).

De asemenea, in ceea ce privegte punctele de legdturd pentru determinarea legii
nalionale, aldturi de cetifenie, s-a optat pentru inlocuirea noliunilor de domiciliu 9i, respectiv,
regedinfi, cu noliunea de ,,regedinfd obignuiti", frecvent utilizati Tn dreptul comparat, in convenfiile
internafionale (in special cele de la Haga) giin dreptul comunitar. Pentru determinarea regedinlei
obignuite sunt avute Tn vedere acele circumstanfe personale 9i profesionale care indicd legdturi
durabile cu acest stat sau inten(ia de a stabili asemenea legdturi.

in ceea ce privegte solltionarea conflictelor de teli in diferite materii, proiectul propune
solulii noi, de naturi sd asigure compatibilitatea dreptului internalional privat romdn cu dreptul
comunitar, precum gi cu cele mai recente reglementiri adoptate in cadrul Conferinlei de drept
internafional privat de la Haga.

Astfel. sunt de remarcat urmdtoarele modificdri semnificative:
referitor la ocrotirea persoanei fizice, spre deosebire de actuala reglementare (art.36-39 din
Legea nr. 105/1992), proiectul distingeintreocrotirea minorului 9i ocrotirea majorului.; in ceea
ce privegte ocrotirea majorului, proiectul propune o serie de solufii inspirate din Convenfia de la
Haga din 13 aprilie 2000; in ceea ce privegte ocrotirea minorului, vor fi aplicabile prevederile
Convenliei de Haga din 19 octombrie 1996 privind competenta, legea aplicabilS,
recunoagterea, executarea gi cooperarea in materia responsabilitd(ii pirintegti gi a misurilor
de protecfie a copiilor.
in materia legii aplicabile obligaliei de intretinere, este consacratd ca reguld generald aplicarea
legii regedinlei obignuite a creditorului, precum gi posibilitatea pi(ilor de a alege, in anumite
limite, legea aplicabili;
in materia mogtenirii, spre deosebire la reglementarea actuald, care distinge intre mogtenirea
mobiliard, cireia i se aplicd legea na{ionald a defunctului, gi mogtenirea imobiliard, cireia i se
aplicd ,,lex rei sitad', se propune aplicarea legii ultimei regedinle obignuite a defunctului, iar -
prin exceptie , pentru bunurile imobile, legea locului unde sunt situate;
de asemenea, s-a ldrgit autonomia de voin{d a testatorului, Tn sensul cd se consacrd
posibilitatea acestuia de a alege legea aplicabild mogtenirii, singura ingrddire fiind aceea de a
nu se aduce atingere drepturilor mogtenitorilor rezervatari, prevdzute de legea care ar fi fost
aplicabilS in lipsa alegerii, spre deosebire de solufia actuali care nu permite testatorului si
inldture niciuna dintre dispoziliile imperative ale legii aplicabile in lipsa alegerii;
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amendamentele propuse in aceastd materie Tn materia ipotecilor mobiliare 9i imobiliare,
precum 9i in scopul de a reformula soluliile consacrate in Legea nr. 99/1999 referitoare la
ipotecile mobiliare;

supuse, in principal, reglementdrilor comunitare, sunt consacrate norme de trimitere la aceste
reglementiri;

reglementarea acestei institutii propusi in cartea privitoare la bunuri.

3. Surse de documentare avute in vedere la elaborarea proiectului

La elaborarea soluliilor legislative ale Noului Cod civil al Romdniei au fost avute in vedere
instrumente normative nalionale 9i internalionale, dintre care amintim urmdtoarele:

La elaborarea soluliilor legislative ale Noului Cod civil al Romdniei au fost avute in vedere
instrumente normative nationale si internationale. dintre care amintim urmdtoarele:

c.

Constitufia Romdniei, republicati;
Coduri:
Codul civil;
Codulfamiliei;
CodulcivilQudbec .
Codul civilfrancez;
Codul civil italian;
Codul civilspaniol;
Codul civilelvelian;
Codul elvelian al obligali i lor;
Codul civil german;
Codul civil brazilian.

Coduri- proiect:
Proiectul Codului civilromdn din 1940;
Proiectul Codului civil romdn din 1971:

d. Acte normative comunitare:
A se vedea secliunea 5, pct. 2.

e. Alte documente internationale:

- Conven{ia pentru apdrarea drepturilor omului gi a libertdtilor fundamentale, ratificati prin
Legea nr. 30/1994, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.135 din 31 mai
1994;

- Convenfia cu privire la drepturile copilului, ratificatd prin Legea nr.18/1990, republicatd in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.314 din 13 iunie 2001 (convenlie adoptatd de
Adunarea Generali a Organizafiei Nafiunilor Unite la 20 noiembrie 1989);

- Convenlia asupra protecliei copiilor 9i cooperdrii in materia adopliei internalionale incheiatd
la Haga la 23 mai 1993, ratificati prin Legea nr.84/1994, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr. 298 din2l octombrie 1994;

a.
b.
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Convenfia europeani pentru proteclia drepturilor omului gi a demnitdfii fiinlei umane
fala de aplicali i le biologiei gi medicinei, Conven(ia privind drepturile omului gi
biomedicina, semnata la Oviedo la 4 april ie 1997 gi Protocolul adil ional la Convenlia
europeand pentru protecfia drepturilor omului 9i a demnitdli i  f i inlei umane fafa de
aplicafi i le biologiei gi medicinei, referitor la interzicerea clondrii f i intelor umane, semnat
la Paris la 12 ianuarie 1998, ratificate prin Legea nr.1712001, publicati in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 103 din 28 februarie 2001;
Declaralia universali a drepturilor omului din 10 decembrie 1948, adoptati de
Adunarea generali a Organizaliei Naliunilor Unite la 10 decembrie 1948;
Pactul internalional cu privire la drepturile civile 9i politice, adoptat de Adunarea
generalS a Organizaliei Naliunilor Unite la data de 16 decembrie 1966, ratif icat de
Rom6nia prin Decretul 21211974, publicat in Buletinul Oficial nr.146 din 20 noiembrie
1974;
Pactul internalional cu privire la drepturile economice, sociale gi culturale, adoptat de
Adunarea generald a Organizaliei Naliunilor Unite la data de 16 decembrie 1966,
ratificat de Romdnia prin Decretul 21211974, publicat in Buletinul Oficial nr.146 din 20
noiembrie 1974;
Convenlia privind consimlimAntul la cisdtorie, vArsta minimi pentru cisdtorie gi
inregistrarea cdsdtoriilor, adoptati de Adunarea generalS a Organizafiei Naliunilor Unite
la data de 7 noiembrie 1962, ratif icati de Romdnia prin Legea nr. 11611992, publicatd in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.330 din 24 decembrie 1992:
Convenlia europeand in materia adopliei de copii, incheiatd la Strasbourg, la data de
24 aprilie 1967, ratificatd de Romdnia prin Legea nr.1511993, publicati in Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea l, nr.67 din 31 martie 1993.
Convenlia europeani asupra statului juridic al copii lor nisculi Tn afara cdsitoriei,
incheiati la Strasbourg la 15 octombrie 1975;
Convenfia asupra aspectelor civile ale rdpirii internalionale de copii, incheiati la Haga,
la data de 25 octombrie 1980, ratif icati de Rominia prin Legea nr.100/1992, publicati
in Monitorul Oficial al RomAniei nr.243 din 30 septembrie 1992;
Conventia asupra protecliei copiilor 9i cooperirii in materia adopliei internafionale,
incheiati la Haga, la data 29 mai1993, ratificatd de Romdnia prin Legea nr. 8411994,
publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.298 din 21 octombrie 1994;
Convenlia asupra rela(iilor personale care privesc copiii, adoptatd la Strasbourg la data
de 15 mai 2003, ratificati de RomAnia prin Legea nr.8712007, publicatd in Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea l, nr.257 din 17 aprilie 2007;
Convenlia asupra legii aplicabile regimurilor matrimoniale, Tncheiati la Haga la 14
martie 1978, neratificati de Romdnia;
Convenlia Naliunilor Unite asupra contractelor de vAnzare internalionald de mirfuri, la
care RomAnia a aderat prin Legea nr.2411991, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr. 54/1991;
Convenlia asupra prescripliei in materie de vdnzare internalionali de mirfuri, incheiati la
New York la 14 iunie 1974,9i Protocolul de modificare a convenliei, incheiat la Viena la 11
aprilie 1980, la care Rom6nia a aderat prin Legea nr.2411992, publicatd in Monitorul Oficial
al RomAniei, Partea l, nr. 4611992.:
Principiile Dreptului European al Contractelor, elaborate de Comisia privind dreptul
european al contractelor.
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f. Legi interne relevante:
- Lege din 30 iulie 1934 pentru reglementarea contractului de consignafie, publicati in

Monitorul Oficial al Rom6niei, nr.173 din 30 iulie 1934;
- Legea nr.153/1937 pentru magazinele generale 9i warantarea mdrfurilor 9i cerealelor,

publicatd in Monitorul Oficial nr. 81 din 7 aprilie 1937;
- Legea nr.31911944 pentru dreptul de mogtenire al sofului supravieluitor, publicatd in

Monitorul Oficial nr.133 din 10 iunie 1944;
- Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice 9i persoanele juridice, publicat in Buletinul

Oficial nr.8 din 30 ianuarie 1954:
- Decretul nr.32l1954 de punere in aplicare a Codului familiei gi a Decretului privitor la

persoanele fizice gi persoanele juridice, publicat in Buletinul Oficial nr.32 din 31 ianuarie
1954;

- Decretul nr.16711958 privitor la prescrip{ia extinctivi, republicat in Buletinul Oficial nr.11 din
15 iu l ie 1960;

- Legea nr.511973 privind administrarea fondului locativ 9i reglementarea raporturilor dintre
proprietari 9i chiriagi, publicatd in Buletinul Oficial nr.47 din 31 martie 1973;

- Legea nr.15i1990 privind reorganizarea unitd(ilor economice de stat ca regii autonome gi
societd{i comerciale, cu modificarile gi completdrile ulterioare, publicatd Tn Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr.98 din 8 august 1990, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;

- Legea nr.26l1990 privind registrul comerlului, republicati in Monitorul Oficial al RomAniei,
Partea l, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;

- Legea nr.3111990 privind societSfile comerciale, republicati in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;

- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.1
din 5 ianuarie 1998, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare;

- Legea nr.36/1991 privind societSlile agricole 9i alte forme de asociere in agriculturd,
publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.97 din 6 mai 1991, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de construc{ii, republicati in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.933 din 13 octombrie 2004, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- Legea nr.6411991 privind brevetele de invenfie, republicatd in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l, nr.541 din 8 august 2007;

- Legea nr.10511992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internalional privat,
publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.245 din 1 octombrie 1992, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

- Legea nr.12911992 privind proteclia desenelor gi modelelor industriale, republicati in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.876 din 20 decembrie 2007:

- Ordonanla Guvernului nr.15/1993 privind unele mdsuri pentru restructurarea activitSlii regiilor
autonome, publicati Tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.202 din 23 august 1993;

- Legea arenddrii nr.1611994, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.91 din 7
aprilie1994, cu modificirile gi completirile ulterioare;

- Legea nr.3211994 privind sponsorizarea, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l,
nr.129 din 25 mai 1994;

- Legea nr.1011995 privind calitatea in construcfii, publicatd in Monitorul Oficial al Rominiei,
Partea l, nr.12 din 24 ianuarie 1995, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

- Legea notarilor publici 9i a activiti(ii notariale nr.36/1995, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.92 din 16 mai1995, cu modificdrile gi completirile ulterioare;



Legea nr.11211995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinalia de
locuinfe, trecute in proprietatea statului, publicati in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l,
nr.279 din 29 noiembrie 1995, cu modificirile gicompletirile ulterioare;
Legea nr.136/1995 privind asiguririle 9i reasiguririle in Romdnia, publicatd in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea l, nr.303 din 30 decembrie 1995, cu modificdrile 9i completirile
ulterioare;
Legea cadastrului 9i a publicitdlii imobiliare nr.7/1996, republicatd in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.201 din 3 martie 2006;
Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor 9i drepturile conexe, publicati in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr.60 din 26 martie 1996, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
Legea apelor nr.10711996, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.244 din 8
octombrie 1996, cu modificirile gi completirile ulterioare;
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civild, publicatd in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.282 din 11 noiembrie 1996, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
Legea locuin(ei nr.11411996, republicatd in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr.393 din
31 decembrie 1997, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;
Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome,
publicatd in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.125 din 19 iunie 1997, aprobatd cu
modificiri prin Legea nr.20711997, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.366
din 18 decembrie 1997, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr.52/1997 privind regimuljuridic al francizei, republicatd Tn Monitorul
Oficialal Romdniei, Partea l, nr.180 din 14 mai 1998;
Ordonanla Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.552 din 11 noiembrie 1999, cu modificdrile ulterioare;
Ordonan[a Guvernului nr.5111997 privind operafiunile de leasing 9i societdlile de leasing,
republicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.9 din 12 ianuarie 2000, cu
modificirile gi completdrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr.4211997 privind navigalia civild, republicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.210 din 10 martie 2OO4, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Legea nr.8411998 privind mdrcile 9i indicafiile geografice, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.161 din 23 aprilie 1998, cu modificdrile ulterioare;
Ordonan{a Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de
transport maritim internalional, publicatd in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.326 din
29 august1998, aprobatd cu modificiri prin Legea nr.23112004, publicatd Tn Monitorul Oficial
af RomAniei, Partea l, nr.516 din 8 iunie 2004, cu modificirile ulterioare;
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publici 9i regimul juridic al acesteia, publicati in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.448 din 24 noiembrie 1998, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare;
Ordonanla de urgenli a Guvernului nr.121998 privind transportul pe cdile ferate romAne gi
reorganizarea Societifii Nalionale a Ciilor Ferate Romdne, republicatd in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr.834 din 9 septembrie 2004, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investilii imobiliare, publicatd in Monitorul
Oficiaf al RomAniei nr.611 din 14 decembrie 1999, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.40/1999 privind proteclia chiriagilor 9i stabilirea chiriei
pentru spaliile cu destinafia de locuinfe, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l,
nr.148 din 8 aprilie1999, aprobati cu modificdri 9i completiri prin Legea nr.24112001,
publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.265 din 23 mai 2001, cu modificirile gi
completirile ulterioare;
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Ordonanta Guvernului nr.106/1999 privind contractele incheiate in afara spaliilor comerciale,
republicatd in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.168 din 5 martie 2008;
Ordonanta Guvernului nr.221999 privind administrarea porturilor gi a ciilor navigabile,
uti l izarea infrastructuri lor de transport naval aparlinind domeniului public, precum 9i
desfdgurarea activitifilor de transport naval in porturi gi pe cdile navigabile interioare,
republicati in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr.69 din 3 februarie 2003, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat
de mdrfuri, publicatdTn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea 1,nr.423 din 31 august 1999,
aprobatd cu modificdri prin Legea nr.40112002, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l, nr.455 din27 iunie 2002;
Ordonanla Guvernului nr.130/2000 privind proteclia consumatorilor la incheierea 9i
executarea contractelor la distan{d, republicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l,
nr.177 din 7 martie 2008, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate Tntre comercian(i 9i
consumatori, republicatd Tn Monitorul Oficialal Romdniei, Partea l, nr.305 din 18 aprilie 2008;
Legea nr.3212000 privind activitatea de asigurare gi supravegherea asigurdrilor, publicatd Tn
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.148 din 10 aprilie 2000, cu modificdrile gi
completirile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobdnzii legale in obligaliile binegti, publicatd
in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.26 din 25 ianuarie 2000, aprobatd cu modificiri
prin Legea nr.356/2002, publicatiin Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.425 din 18
iunie 2002;
Ordonanla Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor 9i serviciilor de piafi,
republicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.603 din 31 august 2007;
Ordonanfa Guvernului nr.2612000 cu privire la asocialii 9i fundafii, publicati in Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea l, nr.39 din 31 ianuarie 2000, aprobatd cu modificdri 9i completiri
prin Legea nr.24612005, publicatd Tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.656 din 25
iulie 2005, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1811991 gi ale Legii
nr.169/1997, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.8 din 12 ianuarie 2000,
cu modificirile gi completirile ulterioare;
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 9i alte drepturi de asiguriri sociale,
publicati in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr.140 din 1 aprilie 2000, cu modificdrile
gi completirile ulterioare;
Legea nr.6772AOl pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal 9i libera circulafie a acestor date, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea
l, nr.790 din 12 decembrie 2001, cu modificirile gicompletirile ulterioare;
Legea nr.1012001 privind regimuljuridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l,
nr.798 din 2 septembrie 2005, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Legea nr.90/2001 privind organizarea gi func[ionarea Guvernului gi a ministerelor, publicatd
in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.1M din 2 aprilie 2001, cu modificdrile gi
completirile ulterioare;
Legea patronatelor nr.356/2001, publicatd Tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.380
din 12 iulie 2001, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicati in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
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Legea nr.509/2002 privind agen{ii comerciali permanen(i, publicatd in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.581 din 6 august 2002;
Legea nr.46912002 privind unele mdsuri pentru intdrirea disciplinei contractuale, publicatd in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.529 din 19 iulie 2002, cu modificirile gi
completirile ulterioare;
Legea nr.2O2|2OO2 privind egalitatea de ganse intre femei gi birbali, republicatd Tn Monitorul
Oficialal Romdniei, Partea l, nr.150 din 1 martie 2007:
Legea sdndtdfii mintale gi a protec(iei persoanelor cu tulburdri psihice nr.48712002, publicatd
in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.589 din 8 august 2002, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
Ordonanfa Guvernului nr.412QA3 privind dobdndirea gi schimbarea pe cale administrativd a
numelor persoanelor fizice, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 68 din 2
februarie 2003, aprobatd cu modificiri 9i completiri prin Legea nr.323l20O3, publicati in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.510 din 15 iulie 2003, cu modificdrile ulterioare;
Legea partidelor politice nr.1412O03, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.25
din 17 ianuarie 2003, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
Legea sindicatelor nr.5412003, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.73 din 5
februarie 2003;
Legea nr.2822004 privind protec(ia dobAnditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor
purtAnd asupra dobindirii unui drept de utilizare pe duratd limitatd a unor bunuri imobiliare,
publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.580 din 30 iunie 2004;
Legea nr.289l2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate
consumatorilor, persoane fizice, republicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.319
din 23 aprilie 2008;
Legea nr.27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului, publicatd ?n Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;
Legea nr.27312004 privind regimul juridic al adopfiei, publicatd Tn Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr.557 din 23 iunie 2004, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;
Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal gi proteclia vielii private
in sectorul comunicaliilor electronice, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, publicatd in
Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.1101 din 25 noiembie2004:
Legea cooperaliei agricole nr.566/2004, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l,
nr.1.236 din22 decembrie 2004, cu modificirile gicompletirile ulterioare;
Legea nr.112005 privind organizarea gifunclionarea cooperaliei, publicati in Monitorul Oficial
al Romdniei, Partea l, nr.172 din 28 februarie 2005;
Legea nr.24712005 privind reforma in domeniile proprietSlii gijustiliei, precum 9i unele misuri
adiacente, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu
modificdrile 9i completirile ulterioare;
Legea nr.31212005 privind dobdndirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor de
citre cetilenii strdini gi apatrizi, precum gi de citre persoanele juridice strdine, publicati Tn
Monitorul Oficialal Rom6niei, Partea l, nr.1008 din 14 noiembrie 2005;
Ordonanfa Guvernului nr.712005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe
cdile ferate din Romdnia, republicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.838 din 11
octombrie 2006;
Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr.10912005 privind transporturile rutiere, publicatd Tn
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.655 din 22 iulie 2005, aprobatd cu modificdri 9i
compfetdri prin Legea nr.10212006, publicati Tn Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l,
nr.398 din 9 mai2006, cu modificirile gicompletdrile ulterioare,
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Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.9712005 privind evidenfa, domiciliul, regedinla 9i
actele de identitate ale cetdlenilor rom6ni, publicati in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l,
nr.641 din 20 iulie 2005, aprobatd cu modificdri 9i completiri prin Legea nr.290/2005,
publicatd Tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.959 din 28 octombrie 2005, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
Ordonanla de urgenli a Guvernului nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie
publici, a contractelor de concesiune de lucriri publice 9i a contractelor de concesiune de
servicii, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 418 din 15 mai 2006,
aprobati cu modificdri gi completiri prin Legea nr.33712006, publicatd in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.625 din 20 iulie 2006, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare;
Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publici, publicati Tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.569 din
30 iunie 2006, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.2212007, publicati Tn Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.35 din 18 ianuarie 2007;
Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.99/2006 privind institufiile de credit gi adecvarea
capitalului, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.1027 din 27 decembrie
2006, aprobati cu modificiri 9i completdri prin Legea nr.227l2OO7, publicatd in Monitorul
Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.480 din 18 iulie 2007, cu modificirile ulterioare;
Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenfei, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea l, nr.359 din 21 aprilie 2006, cu modificdrile gicompletirile ulterioare;
Legea nr.48912006 privind libertatea religioasi 9i regimul general al cultelor, publicatd in
Monitoruf Oficial nr.1 1 120O7 :
Ordonanla de urgen[d a Guvernului nr.99/2006 privind instituliile de credit gi adecvarea
capitalului, publicati Tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.1 .O27 din 27 decembrie
2006, aprobatd cu modificiri 9i completdri prin Legea nr.22712007, publicati Tn Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea l, nr.480 din 18 iulie 2007, cu modificdrile ulterioare;
Legea nr.230120O7 privind infiin[area, organizarea gi funclionarea asocia(iilor de proprietari,
publicatd Tn Monitorul Oficialal Rom6niei, Partea l, nr.490 din 23 iulie 2007.

Sec{iunea a 3-a
lmpactul socio-economic al proiectului de act normativ

1 . lmpactul macro-economic
Degi nu va avea un impact macroeconomic direct, se anticipeazd cd, prin impactul asupra

mediului de afaceri, noul Cod civil va avea, pe termen mediu gi Tn mod indirect, 9i un impact
macroeconomic pozitiv.

2. lmpactul asupra mediuluide afaceri
Noua reglementare propune o abordare unitard a raporturilor obligationale. Se renunli la

diviziunea tradilionalS Tn raporturi civile gi raporturi comerciale gi se consacri diferen{ieri de regim
juridic Tn funclie de calitatea de profesionist, respectiv non-profesionist a celor implicafi in raportul
juridic obligafional. Modificarea fundamentali de concep{ie, revizuirea propusi a reglementirii
contractelor, inclusiv a celor destinate, in special profesionigtilor, includerea Tn Codul civil a
reglementirii unor contracte specifice lumii bancare sunt solufii legislative ce se preconizeazd a
avea un semnificativ impact pozitiv asupra dezvoltirii mediului de afaceri.

3. lmpactul social



Dat fiind obiectul de reglementare gi caracterul normelor, date fiind opliunile de politici
legislativd consacrate cu scopul declarat de a rdspunde actualelor exigenle ale realitdlilor social-
economice gi, implicit, la nevoile practicii judiciare, se apreciazd, cd proiectul va avea un impact
social pozitiv.

Sub acest aspect, trebuie semnalat cd la proiectului a urmdrit consolidarea protecliei de
care se beneficiazd consumatorul, perspectivi ce se reflecti, in special, in dispoziliile referitoare
la formarea contractului, integrarea clauzelor standard in contract, reducerea clauzei penale,
repararea prejudiciului nepatrimonial g.a.

4. lmpactul asupra mediului
Proiectul nu are un astfel de impact.

Secfiunea a 4-a
lmpactulfinanciar asupra bugetului general consolidat, at6t pe termen scurt, pentru anul

curent, cdt gi pe termen lung (5 ani)

Pentru a asigura premisele dezvoltirii capacitdfii institulionale necesare implementdrii
Noului Cod civil va fi elaborati o lege de punere in aplicare a acestuia (a se vedea secliunea a 5-
a). Noul cod nu va intra in vigoare decAt ulterior pubticiriiin Monitorul Oficial a legii de aplicare, 9i
anume la data ce va fi prevdzutd in cuprinsul acesteia. De aceea, aprecierea impactului financiar,
care va trebui sd se raporteze la momentul intrdriiin vigoare a legii, nu poate fi fiLcuti decdt {inAnd
seama de condi{iile socio-economice de la acel moment.

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislalieiin vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare
Adoptarea proiectului noului Cod civil impune promovarea unei legi pentru punerea Tn

aplicare a acestuia. Legea pentru punerea in aplicare a Codului civil va avea ca obiect de
reglementare, in esenld, pe de o parte, mdsuri de ordin legislativ vizdnd corelarea, modificarea,
completarea gi/sau abrogarea dispozifiilor legilor speciale cu inciden!5 in materia dreptului civil,
dar gi in alte domenii, iar, pe de altd parte, mdsuri de ordin financiar, organizatoric, logistic Ai de
asigurare a personalului. Precizdm, in acest context, ci proiectul prevede obligativitatea
promovirii de citre Guvern, a proiectului legii de aplicare a codului, intr-un termen de
recomandare de 6 luni de la data publicdrii in Monitorul Oficial a Noului Cod civil. De asemenea,
legea de aplicare va trebui sd fie aceeagi 9i pentru Noul Cod de proceduri civili, astfel incit
aceste doui importante acte normative - corelate intre ele - si intre in vigoare Tn acelagi moment.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislalia comunitari in materie

La edictarea soluliilor legislative cuprinse Tn proiectul Noului Cod civil s-a avut in vedere ca
dispozi[iile propuse sd nu contravind unor directive comunitare sau si faci dificili aplicarea
directi a unor regulamente comunitare (norme care au contingenle cu legislalia civili generali,
dar care au fost transpuse sau a ciror aplicare directi a fost facilitati prin adoptarea unor legi
speciale). Dintre acestea amintim:
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Directiva 93/13/EEC a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele
incheiate cu consumatorii, publicatd in Jumalul Oficial al Comuniti{ilor Europene nr. LgS din
21.04.1993;
Directiva 20051291CE a Parlamentului European 9i a Consil iului din 11 mai 2005 privind

practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piala interna fala de consumatori gi
de modificare a Directivei 84l450lCEE a Consiliului, a Directivelor g717lCE, g8t27tCE gi
20O2l65lCE ale Parlamentului European gi ale Consil iului gi a Regulamentului (CE) nr.
200612004 al Parlamentului European gi al Consiliului, publicatd Tn Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L149 din 11. 06. 2005;
Directiva 20021651CE a Parlamentului European gi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind
comercializarea la distanfi a serviciilor financiare de consum 9i de modificare a Directivei
90/61g/CE 9i 98/27lCE, publicati in Jurnalul Oficial al Comuniti{ilor Europene nr. 27112002;
Directiva 19991441CE a Parlamentului European 9i a Consiliului din 25 mai 1999 privind
anumite aspecte ale vdnzdrii de bunuri de consum gi garanliile conexe, publicatd in Jurnalul
Oficial al Comunitdlilor Europene nr.L171 din 07 .07. 1999;
Directiva 97l7lCE a Parlamentului European gi a Consiliului din 20 mai 1997 privind proteclia
consumatorilor cu privire la contractele la distantd, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitdlilor
Europene nr. L1 441 1 997 ;
Directiva 94l47lCE a Parlamentului European 9i a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind
proteclia dobAnditorilor in ceea ce privegte anumite aspecte ale contractelor privind
dobdndirea dreptului de folosin{d pe duratd l imitatd a bunurilor imobile, publicati Tn
Jurnalul Oficial al Comuniti l i lor Europene nr. L280 din 29.10.1994;
Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European 9i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind
inil ierea 9i exercitarea activitdli i  instituli i lor de credit, publicati in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L177 din 30.06.2006;
Directiva 20061491CE a Parlamentului European 9i a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata
de adecvare a capitalului intreprinderilor de investilii gi al instituliilor de credit, publicati in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L177 din 30.06.2006;
Directiva 20011241CE a Parlamentului European gi a Consiliului privind reorganizarea gi
lichidarea instituliilor de credit, publicatd Tn Jurnalul Oficial al Comunitdlilor Europene nr.125
din 05.05.2001;
Convenlia de la Roma asupra legii aplicabile obligaliilor contractuale, publicati in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr.27 din 26. 01. 1998;
Regulamentul (CE) nr. 86412007 al Parlamentului European 9i al Consil iului din 11 iulie
2007 privind legea aplicabil i obligali i lor necontractuale (Roma ll), publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31.07 .2007;
Regulamentul (CE) nr.220112003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen[a,
recunoagterea 9i executarea hotdrArilor judecdtoregti Tn materie matrimoniald 9i in materia
rispunderii pdrintegti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.134712000, publicatd in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L338 din 23.12.2003;
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European 9i al Consil iului din 17 iunie
2008 privind legea aplicabild obligali i lor contractuale (Roma l), publicat Tn Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr.L177 din 4.07.2008;
Cartea verde a Comisiei Europene din 17 iulie 2006 privind elaborarea unui Regulament
european referitor la conflictele de legi in materia regimurilor matrimoniale gi in special cu
privire la competenla 9i recunoagterea hotdririlor judecitoregti.
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S-au avut, de asemenea, in vedere dispoziliile propuse de Comisia Europeand in
Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului (CE) 220112003 referitoare la
competenla 9i instituirea regulilor privind legea aplicabili in materie matrimoniald (Roma
i l l ) .

3. Alte acte normative gi/sau documente interna{ionale din care decurg angajamente
A se vedea pct. 2.

Secliunea a 6-a
Consultiirile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizalii neguvernamentalen
institute de cercetare gialte organisme implicate

Versiunea iniliald a proiectului (cea care a fost adoptati deja de Senat) a fost inaintatd, Tn
diverse etape ale procesului de elaborare tuturor instanlelor 9i parchetelor de pe ldngi acestea,
spre observalii 9i propuneri, care, la rAndul lor, au transmis Ministerului Justi{iei (denumirea
instituliei, la acea datd) materiale axate, in principal, pe aspectele practice ale noilor dispozilii.

Forma amendatd ?n etapa a doua - a se vedea Secliunea 1, pct. 1.4, a fost supusd spre
dezbaterea specialigtilor, organismelor profesionale interesate, societi{ii civile, prin organizarea, in
cursul anului 2008, a unor evenimente, cu largd participare, avdnd ca scop prezentarea
proiectului, promovarea soluliilor legislative alese, incurajarea tuturor factorilor interesali si
comunice Ministerului Justifiei gi Libertdlilor Cetd[enegti observalii asupra proiectului gi
recomandiri de imbundtilire a acestuia.

6. Alte informalii
Este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Secfiunea a7-a
Activitiifi de informare publici privind elaborarea 9i implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societifii civile cu privire la necesitatea elaboririi proiectului de act
normativ

A se vedea Secliunea a 6-a, pct. 1.

2. Informarea societiitii civile cu privire la eventualul impact asupra mediuluiin urma
implementiirii proiectului de act normativ, precum gi efectele asupra sinitiilii gi securitilii
cetifenilor sau diversitifii biologice

Proiectul nu are astfelde implica{ii.
Secliunea a 8-a

Misuride implementare

Misuri de punere in aplicare a proiectului de act normativ de citre autoritSlile administratiei
publice centrale gi/sau locale - infiinlarea unor noi organisme sau extinderea competenlelor
institu!iilor existente.
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A se vedea Sectiunea a 5-a, pct.2.

Fa{i de cele expuse mai sus, a fost elaborat proiectul Legii privind Godul civil pe
care, daci suntelide acord, vd rugim si-ladoptafi.

Citalin

Ministrul Justiliei 9i

Avizim favorabil:

Dan NIGA

Ministrul Administrafiei gi Internelor

Gheorghe POGEA

Ministrul Finanlelor Publice

Vasile BLAGA

Ministrul Dezvoltiirii Regionale

Gabriel SANDU

Ministrul Comunicagiilor 9i Societillii
lnformationale

lon BAZAC

Ministrul Sinitilfii

lleana SAVU
Autoritatea Nafionali pentru Protecfia

Drepturilor Gopilului

Marian SAneU

Ministrul Muncii, Familiei 9i Protecliei
Sociale

llie SARBU

Min istrul Agricultu rii, Piduri lor gi Deanoltiiri i
Rurale

Vasile PUSCA$
$eful Departamentului pentru

Afaceri Europene

Bogdan Marcel PANDELICA

Pregedintele Autoritatea Nalionali pentru
Protec$a Consumatorilor
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